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สารจากประธานกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย

            การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการตามหลัก
การกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีอนัเปนปจจยัสาํคัญในการพฒันาองคกร บคุลากร ขบัเคล่ือนการดาํเนนิกจิการ
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและพันธกิจ เพื่อคงความเปนผูนําในธุรกิจยาสูบในประเทศไทยและ
การขยายสูธรุกิจอืน่สรางความย่ังยนืใหองคกร โดยยึดมัน่ในจรยิธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภบิาล
ในการดําเนินกิจการบนพื้นฐานของการเติบโตอยางสมดุล จึงไดกําหนดเปนนโยบายเพื่อสงเสริมให
ยสท. เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน มีการกํากับดูแลและการบริหารจัดการที่เปนเลิศ 
             การยาสูบแหงประเทศไทย ไดประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ ยสท. และจัดทํา
เปนคูมือ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารองคกรที่เปนระบบตามมาตรฐานสากล กอใหเกิดความโปรงใส
เปนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สามารถรักษา
สมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
เพื่อสนับสนุนสงเสริมความสามารถในการดําเนินงานของ ยสท. 
             ทั้งนี้ ขอใหผูบริหารและพนักงานการยาสูบทุกทานตระหนักถึงความสําคัญ โดยทําความ
เขาใจและมุงมั่นในหลักปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการยาสูบ
แหงประเทศไทยสูการเปนองคกรชั้นนําในธุรกิจยาสูบและเติบโตอยางยั่งยืน ตอไป

                (นายระเฑียร  ศรีมงคล)
          ประธานคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย
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เรื่อง  หนา
บทท่ัวไป
   * วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร                                                   
   * กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ ยสท.
   * กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.                    8                    

       ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
      โครงสรางการกํากับดูแลกิจการของ ยสท.
      นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท.

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแหงประเทศไทย

   1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
      ภายในและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC)
   2. นโยบายปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน (Anti-corruption Policy)
   3. นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
       (Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy)
   4. นโยบายแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม
   5. นโยบายปองกันการใชขอมูลภายใน
   6. นโยบายการปองกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง
   7. นโยบายการจัดซื้อจัดจาง
   8. นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
   9. นโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
   10.นโยบาย วิสัยทัศน การจัดการความรู
   11.นโยบาย วิสัยทัศน การจัดการนวัตกรรม
   12.นโยบายดานการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร
   13.นโยบายดานทรัพยากรบุคคล

นโยบายที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป
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3. พัฒนาและตอยอดธุรกิจ  
ประเด็นหลัก : เพิ่มรายไดใหองคกร  
    ลดความเสี่ยงขององคกรจากการมีรายไดหลักแหลงเดียวจาก
การขายบุหร่ีในประเทศดวยการพัฒนาธุรกิจอื่นซึ่งรวมถึงการสง
ออกบุหรี่และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมยาสูบหรือ
ดวยสินทรัพยและความชํานาญขององคกร
4. บริหารสูความยั่งยืน  
ประเด็นหลัก : การบริหารองคกรและบุคลากร  
    บรหิารจดัการการดําเนนิงานองคกรและบคุลากรใหทนัตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ
ใหสามารถตอบสนองตอการแขงขันทางธุรกิจ

 สรางสรรคนวัตกรรม  ทํางานเปนทีม
  มุงเนนลูกคา  เห็นคุณคาบุคลากร

        ¤‹Ò¹ÔÂÁ    (Value)

     ¾Ñ¹¸¡Ô ̈   (Mission)
รักษาสวนแบงตลาดยาสูบไทย ขยายสูตลาดตางประเทศ
        ดวยผลิตภัณฑคุณภาพ  พรอมพัฒนาธุรกิจ
                   เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

      ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�    (Vision)
เปนผูนําธุรกิจยาสูบในประเทศ
        และมุงสูธุรกิจอื่น

               การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท.) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประเภทจัดหารายได จัดอยูในสาขา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายบุหรี่สําเร็จรูปโดยไดรับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต
โดยองคกรมีธุรกิจหลักคือการตอบสนองความตองการบริโภคยาสูบรูปแบบตาง ๆ ของผูบริโภคในประเทศ และมุงขยายสูธุรกิจอื่น เชน
การสงออก และการรับจางคูคาตางประเทศในการผลิต เพื่อเพิ่มรายไดใหองคกร  
               วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
                       คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยรวมกับผูบริหารระดับสูง ไดกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
และยุทธศาสตรการดําเนินการ ปงบประมาณ 2561 - 2565 ดังนี้  

        จากการกําหนดยุทธศาสตรระดับชาติสูการกําหนดยุทธศาสตรภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรแยกตาม
กลุมรัฐวิสาหกิจที่มีการดําเนินงานท่ีแตกตางกันใหสามารถเปนกลไกที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร และบรรลุสูการเปนประเทศไทย
ที่มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนได โดยยุทธศาสตรของรัฐวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมุงเนนใหยึดถือแนวทาง คือ 
พจิารณาบทบาทและภารกิจขององคกรใหเหมาะสมกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่สนบัสนนุยทุธศาสตรของประเทศ เพิม่ศักยภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการองคกรใหทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
        ทิศทางการพัฒนาองคกรสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุมนี้ในปจจุบันควรมุงเนนการสรางความแข็งแกรงทางการเงินดวยการสราง
รายไดเพิม่เพ่ือยกระดบัองคกรใหมฐีานะทางการเงินทีม่ัน่คง ตองมีการพจิารณาพฒันาการลงทนุดวยการวเิคราะหความคุมคาของ
การลงทุนตาง ๆ เชน การลงทุนดานเครือ่งจักร การลงทุนดานเทคโนโลย ีประกอบการพฒันาผลติภัณฑและการปรบักลยทุธดานการตลาด
เพือ่รองรบัการแขงขนัทีจ่ะสงูขึน้ในอนาคต ทัง้นี ้การพฒันาองคกรจะตองควบคูไปกบัการนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมเขามาประยุกตกบั
การผลติ การพฒันาสนิคาและบรกิาร ชองทางการเขาถงึบรกิารลูกคาและประชาชนโดยคํานงึถงึการเปล่ียนแปลงของโลกเปนสาํคญั 
ภายใตหลกัธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
        การยาสูบแหงประเทศไทย ไดกาํหนดวตัถปุระสงคเชงิยทุธศาสตร ปงบประมาณ 2561 – 2565 โดยถายทอดจากวสิยัทศัน
และพันธกิจองคกรสูการดําเนินงานตามประเด็นหลัก 4 ขอ ดังนี้ 
   1. ชวงชิงตลาด  
   ประเด็นหลัก : การจําหนายบุหรี่ในประเทศ  
       ดําเนินธุรกิจหลักขององคกรคือการจําหนายบุหรี่ซิกาแรต
   ในประเทศโดยมุงเนนการรักษาความเปนผูนําในตลาดยาสูบ
   ดานกลยุทธการตลาดผานชองทางการจําหนายดวยกลยุทธ
   ดานผลติภณัฑและราคาทีต่อบสนองความตองการของผูบรโิภค
   2. ควบคุมคาใชจาย
   ประเด็นหลัก : กระบวนการผลิตและโรงงานผลิต  
      พฒันาประสิทธิภาพกระบวนการผลติและโรงงานผลติยาสบู
   ใหเปนไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรมและเกิดความคุมคาสงูสดุ
   ในเชิงตนทุน
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

พระราชบัญญัติการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติการจัดทํารางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2544
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2562
กฎระเบียบเก่ียวกับการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
• พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับหีบหอผลิตภัณฑยาสูบและ
  ผลิตภัณฑยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต พ.ศ. 2561 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงคําหรือขอความท่ีอาจกอให
  เกดิความเขาใจผดิหรอืจงูใจใหบรโิภคในฉลากของบุหรีซ่กิาแรต บหุรีซ่กิาร ยาเสน หรอืยาเสนปรงุ พ.ศ. 2561
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบหอผลิตภัณฑยาสูบ ประเภท
  ยาเสนหรือยาเสนปรุง พ.ศ. 2562
• ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง หลกัเกณฑ วิธกีาร และเงือ่นไขการแสดงชือ่ ราคา และการแสดง การเปน
  สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2561
• กฎกระทรวงหรือประกาศตางๆ ของการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
กฎระเบียบเก่ียวกับภาษียาสูบ
• พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
• พระราชกฤษฎีกากําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บเพิ่มขึ้นเพื่อราชการสวนทองถิ่น
กฎระเบียบดานการตลาด 
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่งหลักเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขการแสดงช่ือ ราคา และการแสดง การเปน
  สถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2561
• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
กฎระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง 
• พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
• ระเบียบการยาสูบแหงประเทศไทย วาดวยการจัดหาและซ้ือใบยาในประเทศ พ.ศ. 2561
• กฎกระทรวงกาํหนดใหหนวยงานอืน่เปนหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจางและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• กฎกระทรวงการคลังและประกาศตางๆ
 

กฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกับการกํากับดูแลปฏิบัติงานของ ยสท.
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

กฎระเบียบดานการเงิน 
• พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548
• ประมวลรัษฎากรและกฎกระทรวงการคลังตาง ๆ ดานบัญชีและการเงิน 
• กฎกระทรวงการคลังและประกาศตางๆ 
กฎระเบียบดานแรงงาน 
• พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
• พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
• ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ
  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
กฎระเบียบดานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
• มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2554
กฎระเบียบเก่ียวกับโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         การจัดผั้งโรงงานผลิตยาสูบแหงใหมและการยายฐานการผลิตของการยาสูบแหงประเทศไทยไปยัง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทําใหการยาสูบแหงประเทศไทยตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังตอไปน้ี 
• พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
   -  กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 (บัญชีประเภท โรงงาน) 
   -  กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 
      • หมวดที่ 1 ที่ตั้ง สภาพแวดลอม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน 
      • หมวดที่ 4 การควบคุมการปลอยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใด ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
      • หมวดที่ 5 ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน 
   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณเขมาควันที่เจือปนในอากาศท่ีระบาย ออกจาก
      ปลองของหมอนํ้าของโรงงาน พ.ศ. 2549
   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) เรื่อง กําหนดมคุณลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระบายออก
      จากโรงงาน 
   -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 
   -  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 78/2554 เรื่อง หลักเกณฑทั่วไปในการระบายนํ้าเสีย
      เขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
   -  ประกาศบริษัทสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
      • ประกาศฉบับที่ 1/2557 เร่ือง การปลอยนํ้าเสียของโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (อยุธยา) 
      • ประกาศฉบับที่ 2/2557 เร่ือง การควบคุมและจัดสรรอัตราการระบายมลสารทางอากาศ 
      • ประกาศฉบับที่ 3/2557 เร่ือง การกําหนดลักษณะและคุณภาพของน้ํามันเตา 
      • ประกาศฉบับที่ 4/2557 เร่ือง การกาํหนดคาปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน
      • ประกาศฉบับที่ 5/2557 เร่ือง การคิดคาบริการบําบัดนํ้าเสีย 
      • ประกาศฉบับที่ 6/2557 เร่ือง การปลอยนํ้าเสียลงรางระบายนํ้าฝน 
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 1 : บททั่วไป

กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.
               ผูมสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder) หมายถึง บคุคลหรือกลุมบคุคลท่ีไดรบัผลกระทบจากการดาํเนนิธรุกจิของ ยสท.
โดยทางตรงหรือทางออม หรอืมผีลประโยชนใด ๆ กบัการดาํเนนิงาน หรือมอีทิธพิลเหนอืบคุคลใดท่ีอาจทาํใหเกดิผลกระทบกบั
การดําเนินธุรกิจของ ยสท. ประกอบดวย
             1.   หนวยงานกํากับดูแล
             2.   พนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย
             3.   ตัวแทนจําหนาย
             4.   ชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระ
             5.   ผูสงมอบ (วัตถุดิบและอะไหลเครื่องจักร)
             6.   ผูบริโภค
             7.   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
  

 

ยีสเนว่สด้ไนว่สีม้ผูมุ่ลก

ด้ไนว่สีม้ผูมุ่ลก
ยสีเนวส่   

หนวยงานกํากับดูแล

ตัวแทนจําหนาย

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

พนักงาน ยสท.

ผูบริโภค

ผูสงมอบ

ชาวไรยาสูบ/ผูบนอิสระ

(วัตถุดิบและอะไหลเครื่องจักร)
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       การกํากับดูแลกิจการ หมายถึง กระบวนการในการกํากับดูแลกิจการท่ีมีการจัดโครงสรางและการบริหารจัดการองคกร
โดยเช่ือมโยงความสัมพนัธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนกังานและผูมสีวนได สวนเสยี มกีลไกในการกาํหนดวตัถปุระสงค
และการกําหนดวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของกิจการ เพื่อการสรางคุณคา
ใหกิจการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับองคกร

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

       การจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการ ตองสอดคลองกับหลักการสําคัญ ดังน้ี
        1.  Accountability หมายถงึ ความรบัผดิชอบตอผลการปฏิบตัหินาที ่ทัง้การตัดสนิใจและการกระทาํของตนเองสามารถ
            ชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได มีความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นทั้งทางดานบวกและดานลบ
        2.  Responsibility หมายถึง ความสํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ
        3.  Equity/Equitable Treatment หมายถึง การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยสุจริต จะตองพิจารณาให
            เกิดความเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรม
        4. Transparency หมายถงึ ความโปรงใสในการดําเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผยขอมลูอยางโปรงใส
            ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
        5.  Value Creation หมายถึง การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
             เพิ่มมูลคาใด ๆ นั้น จะตองเปนการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน
        6.  Ethics หมายถึง การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินงาน มีการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและ
            จรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินการ
        7.  Participation หมายถึง การมีสวนรวมในการดําเนินการหรือการตัดสินใจขององคกร เชน การสงเสริมใหผูมีสวนได
            สวนเสียมโีอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกีย่วกบัการดาํเนนิการใด ๆ ทีอ่าจสงกระทบตอผูทีเ่กีย่วของการกาํกบัดแูล
            กิจการเปนปจจัยสําคัญในการสรางความยั่งยืน และเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 
            การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผูที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ใหไปทําหนาที่ทางการบริหาร เพื่อ
            ใหทรัพยากรขององคกรไดถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
            ประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเปนธรรม

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการของ ยสท.

คณะกรรมการ ยสท.

ผูวาการ ยสท.

โครงสรางการจัดการเพื่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกิจการสัมพันธของ ยสท.

คณะกรรมการบริหาร

คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลบริหารการปองกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย

คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติและพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ

คณะกรรมการสรรหาผูวาการ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูวาการ

คณะทํางานประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจระดับนโยบาย

คณะอนุทํางานประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจรายดาน

คณะกรรมการตรวจสอบของ ยสท.

ฝายตรวจสอบภายใน

ฝายอํานวยการและสื่อสารองคกร

ผูตรวจการ

สํานักคุณภาพความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม

กลุมภารกิจดานบริหาร

ฝายทรัพยากรบุคคล ฝายผลิตดานใบยา

ฝายบัญชีและการเงิน

ฝายบริการกลาง

ฝายยุทธศาสตรองคกร

สํานักงบประมาณ

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักกฎหมาย

กลุมภารกิจดานการผลิต

ฝายโรงงานผลิตยาสูบ 3

ฝายผลิตภัณฑสําเร็จรูป

ฝายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ฝายโรงงานผลิตยาสูบ 4

กลุมภารกิจดานบริหารจัดการผลิต

ฝายวิศวกรรมและพัฒนา

ฝายวิจัยและพัฒนา

ฝายการพิมพ

ฝายจัดหาและรักษาพัสดุ

กลุมภารกิจดานใบยากลุมภารกิจดาานการตลาด

ฝายตลาด

ฝายขาย

ฝายใบยา

สายงานผูชํานาญการปรุง

ฝายการแพทย

สํานักปองกันบุหร่ีผิดกฎหมาย

สายงานผูชํานาญการใบยา
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแหงประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       ผูบริหาร และพนักงานของ ยสท. ทุกคน ตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยละเอียดและปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดโดยใหถือเปนวินัยในการปฏิบัติงาน ผูฝาฝนหรือละเวน ใหถือเปนความผิดทางวินัยและใหดําเนินการลงโทษตาม
ระเบียบการยาสูบแหงประเทศไทย วาดวยวินัยพนักงานยาสูบ หรือกฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับความผิดทางวินัย ทั้งนี้ ผูบังคับ
บัญชาตามลําดับชั้นในทุกหนวยงาน มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลใหพนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ ยสท. ป 2563 ฉบับนี้อยางทั่วถึง

หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

       คณะกรรมการ ยสท. ไดใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลการดําเนินงานของ ยสท. ใหเปน
ไปตามแนวนโยบายของรัฐและหนวยงานกํากับดูแล โดยกําหนดใหวิสัยทัศนและพันธกิจ  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน
ขององคกร เพื่อการสรางสมดุลระหวางการบรรลุเปาหมายขององคกรและตอบสนองความตองการการบริโภคยาสูบที่
ยังมีอยู การดําเนินธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ซึ่งเปนไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให ยสท. ยังคงเปนศูนยกลางในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศใหสามารถเติบโตตอเน่ืองอยางย่ังยืน
       ดังนั้น เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยึดถือเปนหลักปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายองคกรอยาง
เครงครัดและเปนไปอยางท่ัวถึงทั้งองคกร โดยมีคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ยสท. เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติหนาที่
ของตนใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดําเนินงานของ ยสท. จึงกําหนดเปนนโยบาย
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
        1.  คณะกรรมการและผูบรหิาร มหีนาท่ีกาํกบัดูแลใหมกีารบริหารงานท่ีดเีปนไปตามพนัธกจิ วตัถปุระสงคและนโยบาย
ของภาครฐั ตองใหความสาํคญัในการบรหิารตามแนวทางระบบการกํากบัดแูลกิจการท่ีดแีละปฏบิตังิานอยางเตม็ความสามารถ
บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกันของทุกภาคสวน ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาลและเปนแบบอยางท่ีดี
(Role Model) โดยแสดงใหพนักงานเห็นถึงความมุงมั่นตอการปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
        2.  คณะกรรมการ ผูบรหิาร ดแูลโครงสรางและการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและการยาสบูฯ ใหเหมาะสมตอการบรรลุ
วตัถปุระสงคและเปาหมายหลักในการประกอบธรุกจิอยางมปีระสิทธภิาพ โดยพจิารณาความสอดคลองตามนโยบาย/ทศิทาง/
ยุทธศาสตร ลักษณะการดําเนินธุรกิจ ความเพียงพอของทรัพยากร
        3.  คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบหนาที่ โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของ
องคกรเปนที่ตั้ง ไมกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชน ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
        4.  คณะกรรมการ และผูบริหาร กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีกลไกการปฏิบัติที่เหมาะสมแกผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน ยสท. ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมดวยความ
รับผิดชอบโดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดสวนเสีย
        5.  คณะกรรมการ และผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนดําเนินงานขององคกร ที่คํานึงถึงการ
ปฏิบัติที่นําไปสูการสรางคุณคาแกกิจการอยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม สงเสริมใหมีการพัฒนา
และนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน การใหบริการ และการบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       6.  คณะกรรมการ และผูบริหาร กํากับดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมตางๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพ่ือให
สาธารณชนและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเผยแพรขอมูล
       7.  คณะกรรมการ และผูบริหาร มีหนาที่สงเสริมและสรางการรับรูดานการดําเนินงานตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีแกพนักงานทุกคน เพื่อใหรับทราบและยึดถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการ
ทํางานอยางเครงครัด ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดแก
          7.1  รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ ทั้งการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง (Accountability)
          7.2  สํานึกตอการปฏิบัติหนาที่ดวยขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility)
          7.3  ปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรโดยสุจริต อยางเทาเทียมกัน และมีความเปนธรรม 
                (Equity/Equitable Treatment)
          7.4  ปฏิบัติงานดวยความสจุริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได มีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส ตอผูมีสวนไดสวนเสีย
                และตอสาธารณะ โดยเปดเผยขอมลูสารสนเทศ ทัง้ดานการเงินและไมใชการเงนิขององคกรอยางถูกตอง ครบถวน
                ทันเวลา (Transparency)
          7.5  มุงมั่นในการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมความ
                สามารถในทุกดานเพื่อการแขงขัน (Value Creation)
          7.6  ดําเนินงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ มีการสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี
                ในการดําเนินการ (Ethics)
          7.7  ใหความสําคัญในการมีสวนรวมดําเนินการหรือการตัดสินใจขององคกร รวมทั้งสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
                มีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของ ยสท. (Participation)
       8.  คณะกรรมการ กาํกบัดแูลใหมรีะบบงานดานบรหิารจัดการองคกร ตลอดจนติดตามผลการดําเนนิงานของฝายบรหิาร
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด เปนรายเดือนหรืออยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสม ประกอบดวย
           8.1  ระบบการตรวจสอบภายใน
           8.2  ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
           8.3  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
           8.4  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
           8.5  รายงานดานการเงินและไมใชการเงิน เชน คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร รายงานทางการเงิน รายรับ-รายจาย
                 กําไร การบริหารสินทรัพย การเบิกจายงบลงทุนรายเดือน รายงานประมาณการทางการเงินรายไตรมาส 
                 ผลการดําเนินงานของ ยสท. แยกตามกลุมภารกิจ ผลดําเนินงานตามระบบ EVM ผลดําเนินงานตามบันทึก
                 ขอตกลงประเมินผล 
           8.6  รายงานผลดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การบรรลุผลสําเร็จตาม
                 วัตถุประสงค/เปาหมาย ตัวชี้วัด ปญหา/อุปสรรค และแนวทางแกไข  
           8.7  รายงานผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.
                 รายงานการตรวจติดตามและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม รายงานผลดําเนินงานปองกันและปราบปราม
                 การทุจริตของ ยสท.
           8.8  รายงานผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานประจําปดานการแสดงความรับผิดชอบ
                 ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) 
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       ยสท. นาํหลักการการบรหิารจดัการองคกรดวยความรบัผดิชอบตามแนวทางการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, Risk Management, and Compliance : GRC)
เปนกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรไปสูการบริหารองคกรแบบบูรณาการอยางมีคุณคา (Business Integrity)
มีคุณธรรมในการบริหาร และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งนี้ กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยสท. ตองทราบและพึงทําหนาที่
ปลูกฝง รวมถึงผูบริหารทุกระดับมีหนาที่ปลูกฝงจิตสํานึกดานการบริหารงานตามแนวทาง GRC ใหเกิดเปนวัฒนธรรมในการ
ทํางาน นําไปสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคและการสรางมูลคาที่เปนการเงินและมิใชการเงินของ ยสท
       ยสท. กาํหนดใหการบรหิารจดัการองคกร ตามแนวทาง GRC ทีเ่ปนสากล ทัง้นี ้คณะกรรมการ ยสท. กาํหนดนโยบาย ดงันี้
       1. ใหการกํากับดูแลองคกรเชื่อมโยงการจัดการที่ดี (Good Governance) เขากับกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(COSO-ERM) ทั่วทั้งองคกร และการควบคุมความเสี่ยงของกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะเชิงรุก คือ การปองกันปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นและกระทบกับการสรางคุณคาเพิ่ม อยางมีประสิทธิภาพใหกับองคกร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงดานการกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk Management)
       2. เชื่อมโยง GRC เขากับการดําเนินการและมีการวัดผลที่ตรงประเด็น เพ่ือใหการบูรณาการ GRC ลดการดําเนินงานที่
ซํา้ซอนซึง่เกดิข้ึนจากการแยกกนัทาํงาน ในขณะท่ีพรอมสนับสนนุและมีความสอดคลองกบัวตัถุประสงค กลยทุธ และแผนงาน 
       3. ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนแนวทาง ควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนโดยใหความ
สําคัญกับการสรางวัฒนธรรมในองคกร สื่อสารและดําเนินกิจกรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร การมีจรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และความเช่ือม่ันใหแก ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
รวมท้ังสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการดวยความซื่อสัตยสุจริต การเพิ่มมูลคาในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอยาง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ดูแลมิใหเกิดปญหาความ
ขัดแยงทางผลประโยชน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ คํานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
       4. สนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบ มุงเนนความเสี่ยงที่ตรงประเด็น และสามารถจัดกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบหรือการควบคุมภายในไดอยางเหมาะสม การดําเนินงานที่สมเหตุสมผล รวมถึงการ
นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และการสื่อสารขอมูลอยางถูกตองเหมาะสมทันเวลา รวมทั้งกํากับ
ใหมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑตอผูเกี่ยวของทุกระดับ จนไดผลลัพธที่สามารถวัดประสิทธิภาพของคุณคาเพิ่มไดอยางเปน 
รูปธรรม
       5. กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ ยสท. ใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ยสท. ทุกคนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต นาเชื่อถือ ตามกฎเกณฑ ซึ่งครอบคลุมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ 
นโยบาย มาตรฐาน การปฏิบัติงาน ขอพึงปฏิบัติที่ดี ในการดําเนินธุรกิจ เพื่อปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นที่จะมี
ผลกระทบตอ ยสท.
       6. สื่อสาร สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดความรูความเขาใจ มีการกําหนดแนวทาง และกํากับดูแลใหปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองรวมท้ังสรางความตระหนักรู และสืบทอดวัฒนธรรม ความซ่ือสัตย สุจริต และการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ ยสท.
       7. มุงเนนใหมีระบบการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย จัดใหมีกระบวนการที่ใชในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท้ังภายใน ภายนอกและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
    และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance Risk Compliance : GRC) 1
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

       ยสท. ยึดมั่นในคุณธรรม ความโปรงใสและบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ตอสังคม สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มีความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยกําหนดนโยบายเพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของยสท. ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้
       1. ยสท. ตองเปนองคกรท่ีโปรงใส ปราศจากการทุจริตและคอรรัปชัน
       2. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมยอมรับ สงเสริม มีสวนรวมหรือกระทําการใดๆ ที่มีเจตนาในการ
          ทุจริตและคอรรัปชันเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพองทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ตองยึดถือ
          ประโยชนขององคกรเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
       3. คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
          ของ ยสท. รวมถึงนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชันของ ยสท. และไมดําเนินการละเมิด
          กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ในการปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       4. การตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
          ที่จะตองใหความรวมมือกับทุกกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อรณรงคการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 
       5. พนักงานทุกระดับชั้น ตองไมละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระทําที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจใหเกิดการทุจริต
          คอรรัปชันท่ีเกี่ยวของกับ ยสท. และตองถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผู บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได
          รับทราบและใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ
       6. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชันของ ยสท. นี้ ใหครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล
          ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตําแหนง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชา
          ทุกระดับมีหนาท่ีสื่อสารทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใชปฏิบัติในกิจกรรมที่อยูในความรับผิดชอบ
          และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวนโยบายนี้
       7. ผูบริหาร ตองปกปอง คุมครอง และใหความมั่นใจแกผู แจงเบาะแสหรือผูใหขอมูลในการรองเรียนกลาวโทษ
          เจาหนาที่ อยาใหตองรับภัยหรือความไมชอบธรรมอันเนื่องมาจากการรองเรียนหรือการใหขอมูลอยางท่ัวถึง
       8. ผูบริหาร ตองสื่อสารนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อปลุกและปลูกจิต สํานึกใหทุกคน
          ตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ และรวมมือตอตานการทุจริตและ
          คอรรัปชันในทุกรูปแบบ
       9. ผูบริหาร ตองจัดทํา/ทบทวนข้ันตอน คูมือและระบบปฏิบัติงานท่ีสําคัญ เพื่อปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชัน
          โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอตอการถือปฏิบัติ รวมทั้งสอบทานใหมีการถือปฏิบัติตามอยางสมํ่าเสมอ

2. นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
               (Anti-Corruption Policy)2
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ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

             3. นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
    (Stakeholder Engagement & CSR in Process Policy) 3

       ยสท. ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม และรับผิดชอบตอสังคม
มหีลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณเพือ่เปนแนวทางการปฏบิตังิานและการบรหิารองคกร มแีนวปฏบิตักิารพฒันาสูความยัง่ยนื
ของ ยสท. ดวยสภาวะทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม สอดคลองกับการดําเนินธุรกิจขององคกรและ
ตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทั้งดานความตองการ ความคาดหวัง และการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น มี
สวนรวมในการตดัสินใจและการดาํเนนิการในเรือ่งทีม่ผีลกระทบจากการดาํเนนิงานของ ยสท. การปฏบิตัติอผูมสีวนไดสวนเสยี
ดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม ถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานของ ยสท. จึงไดจัดทํานโยบายและแนวทาง
ในการดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกันกับผูมีสวนไดสวนเสียของ ยสท. ดังนี้  

1. คณะกรรมการ ตองกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจโดยการเคารพสิทธิและมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย
   อยางเปนธรรม สอดคลองกบันโยบายการพฒันาประเทศ ความผาสกุ ผลประโยชนของสงัคมและผูมสีวนไดสวนเสยี
   ที่เก่ียวของ
2. ผูบริหาร ตองจัดใหมีระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานท่ีแสดงความรับผิดชอบตอสังคมส่ิงแวดลอม และ
   ผูมีสวนไดสวนเสีย (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) ตามมาตรฐานสากล
   ที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป (มาตรฐาน ISO 26000)
3. ผูบริหาร ตองจัดใหมีหลักเกณฑการคัดเลือกและการระบุชุมชนที่สําคัญตอการดําเนินงานของ ยสท. และกําหนด
   ใหมีแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนที่สําคัญตามความ
   สามารถพิเศษขององคกรเปนสําคัญ 
4. ยสท. เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
   จัดใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียน ขอเสนอแนะ ใหความสําคัญในการรับฟงและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
   เพ่ือรับทราบปญหา ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกร รับทราบความตองการและความคาดหวังของผูมี
   สวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ
5. หนวยงานที่มีหนาท่ีจัดทําแผนปฏิบัติงานและดําเนินการดานการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอม 
   หรือแผนกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย ตองพิจารณานําเขาปจจัยดานความยั่งยืนขององคกร
   ความสามารถพิเศษขององคกร ความตองการ ความคาดหวัง ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ ของผูมีสวนไดสวนเสีย
   แตละกลุม มาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินการ
6. ผูบริหารมีหนาท่ีบริหารจัดการใหการดําเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเปนไปอยางมี
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดใหมีทรัพยากรที่เหมาะสม เชน จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ กําหนดใหมีผู
   รับผิดชอบท่ีชัดเจนและมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม มีการติดตาม
   และการประเมินผล การดําเนินงานดาน CSR in Process นําเสนอตอคณะกรรมการ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
7. หนวยงานที่เกี่ยวของ มีหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลของการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนระบบ 
   เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเน่ือง มีการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
   สรางความรวมมือระหวางผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
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4. นโยบายแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม4
       ยสท. ใหความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการคา ประโยชนของลูกคาและคูคา รวมถึงความเปนธรรมในการแขงขันกับผูประกอบการคายาสูบรายอื่น
ไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะท่ีเปนการกีดกันทางการคาหรือแทรกแซงที่สรางความไมเปนธรรมในการแขงขัน โดยกําหนด
เปนนโยบายและถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการ กํากับดูแลใหการดําเนินงานของ ยสท. มีการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม มีจริยธรรม เคารพ
   กฎหมายเรื่องการแขงขันทางการคาอยางเครงครัด โดยไมกระทําการใด ๆอันสงผลใหเกิดความไมเปนธรรม
   ทางการคา ขัดขวางกลไกตลาดหรือการแขงขันเสรี หรือมีผลเปนการทําลาย ทําใหเสียหาย กีดกันหรือจํากัด
   การประกอบธุรกิจของผูอื่น
2. ผูบริหาร ตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ ยสท. ในลักษณะท่ีสอดคลองกับกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ดําเนิน
   การแขงขันอยางเปนธรรม อันจะกอใหเกิดผลเสียตอผูบริโภค 
3. พนักงาน ยสท. ระมัดระวังในการติดตอกับคูแขงและบุคลากรของคูแขงขันทางการคาทุกกรณี ไมเปดเผยหรือ
   ละเลยใหความลับของ ยสท. ตกอยูในมือของคูแขง ตองไมแลกเปลี่ยนขอมูลทางธุรกิจหรือทําความตกลงกับ
   คูแขง อันเปนเหตุใหองคกรหรือผูบริโภคไดรับผลกระทบ
4. ผูบริหาร จัดใหมีการทบทวน ตรวจสอบ รวบรวมและจัดทําแนวปฏิบัติตางๆ ขึ้นเปนลายลักษณอักษร โดยให
   พนักงาน ยสท. ทําความเขาใจและถือปฏิบัติอยางเครงครัด
5. หนวยงานที่มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการทําการธุรกิจทั้งในและตางประเทศ ตองทําความเขาใจและปฏิบัติตาม
    กฎหมาย กฎเกณฑ นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติวาดวยการแขงขันทางการคาของประเทศที่เขาไปทําธุรกิจ 
6. ผูบริหาร จัดใหมีกระบวนการสงเสริมและสรางความตระหนักของพนักงานถึงความสําคัญของการปฏิบัติให
   สอดคลองตามกฎหมายดานการแขงขันทางการคา และการแขงขันที่เปนธรรม
7. พนักงาน ยสท. จะตองตระหนักอยู เสมอวาการปฏิบัติตามกฎหมายการแขงขันทางการคาเปนเรื่องสําคัญ
   อยางยิ่งในการดําเนินธุรกิจของ ยสท. ตองใชความระมัดระวังเพื่อใหมั่นใจวาการประกอบธุรกิจของ ยสท. 
   เคารพกฎหมายการแขงขันทางการคา มีจริยธรรมทางการคา ตลอดจนใหความรูแกคู คาของ ยสท. เก่ียวกับ
   ความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายแขงขันทางการคา 
8. หนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน ตองจัดใหมีระบบการควบคุมตรวจสอบ
   เพื่อใหมั่นใจวาไดดําเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน
9. ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายฉบับนี้  ใหนําจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ยสท. คูมือการกํากับดูแล
   กิจการที่ดี และแนวปฏิบัติการแขงขันทางการคาไปใชในการปฏิบัติงานดวย
10.ผูบริหาร จัดใหมีการตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ
    การแขงขันทางการตลาดที่เปนธรรม และรายงานตอคณะกรรมการ อยางนอยไตรมาส ละ 1 ครั้ง
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5. นโยบายการปองกันการใชขอมูลภายใน 5
       ยสท. มีเจตนารมณในการบริหารงานดวยความโปรงใสและเปนธรรม เพ่ือปกปองผลประโยชนขององคกร
ผูถือหุน/หนวยงานกํากับดูแล และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน คณะกรรมการ จึงไดกําหนดนโยบายจัดการขอมูล
ภายในที่มิใชขอมูลสาธารณะ ซึ่งเปนขอมูลสําคัญของ ยสท. อันเปนความลับหรือยังไมไดเผยแพรแกสาธารณะ ปองกัน
การนําขอมูลดังกลาวไปแสวงหาประโยชนสวนตนหรือพวกพอง หรือสรางความเสียหายใหกับองคกร เชน ขอมูลสูตร
การผลิตบุหรี่ ขอมูลการวางแผนงานดานการตลาดและการขาย ขอมูลราคาสินคาและผลิตภัณฑกอนประกาศใหแก
สาธารณชน ขอมูลการลงทุนโครงการกอสรางและการบริหารโครงการ การจัดซ้ือจัดจาง ขอมูลดานบัญชีและการเงิน
รวมทั้งขอมูลทุกประเภทท่ีลูกคาและคูคาไดมอบใหแก ยสท. ดวยความไววางใจในการรักษาความลับ เปนตน ซึ่ง ยสท.
ไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน ดังนี้ 

1.  ยสท. มีการกําหนดขั้นตอนชั้นความลับของขอมูล และวิธีการที่พนักงานตองทําความเขาใจเกี่ยวกับ ระดับชั้น
    ความลับ และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ พนักงานตองรักษาความลับในสวนที่ตนรับผิดชอบ ไมใหความลับ
    เผยแพรไปยังบุคคลอ่ืน รวมท้ังพนักงานผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของ
2.  คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานท่ีสามารถเขาถึงขอมูลภายในของ ยสท. ทั้งขอมูลลับ ขอมูลดานการเงิน
    และไมใชการเงิน ตองยึดถือจริยธรรมและแนวปฏิบัติที่ดีในการรับผิดชอบตอหนาที่ และการปฏิบัติตอผูมีสวน
    ไดสวนเสียโดยสุจริตและเทาเทียมกัน 
3.  คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองรักษาขอมูลภายในไวเปนความลับ ขอมูลภายในที่เปนขอมูลในการ
    ดําเนินการและการบริหารจัดการอันเปนขอมูลลับ ขอมูลสําคัญของ ยสท. และของผูมีสวนไดสวนเสียที่ยังไม
    เปดเผยสูสาธารณะ ซึ่งหากมีการเปดเผยแลวอาจสงผลเสียหายตอเจาของขอมูล ตองไมนําขอมูลที่ตนลวงรูมา
    จากการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินการอันใดไปบอกผูอื่น หรือนําขอมูลไปแสวงหาประโยชนในทางมิชอบ
    หรือทําใหประโยชนของ ยสท. ลดลง
4.  ยสท. มีคณะกรรมการขอมูลขาวสารการยาสูบแหงประเทศไทย ทําหนาที่กํากับดูแลการอนุญาตใหเปดเผย
    ขอมูลภายในของ ยสท. โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวของโดยเครงครัด เชน ระเบียบ
    วาดวยการรักษาความลับของทางราชการฯ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการฯ หลักเกณฑวาดวยการ
    ดําเนินงานดานขอมูลขาวสารของ ยสท. เปนตน
5.  หาก ยสท. สงสัยวาบุคคลที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับไดรูหรืออาจรูถึงขอมูลขาวสารลับหรือ
    เมื่อสงสัยวามีการละเมิดการรักษาความลับของขอมูลขาวสารของราชการ ยสท.จะแตงตั้งคณะกรรมการ
    สอบสวนโดยไมชักชา 
6.  กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน ที่ฝาฝนจริยธรรมและขอ พึงปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายใน
    และทําใหองคกรไดรับความเสื่อมเสีย หรือเสียหาย จะตองไดรับโทษตามระเบียบฯ วาดวยวินัยพนักงานยาสูบ
    ที่บังคับที่ใชอยู ในขณะน้ัน ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตาม
    กฎหมายตอไป
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6. นโยบายการปองกันการเกิดรายการเกี่ยวโยง6
       คณะกรรมการ ใหความสําคัญตอการพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน หรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมของ ยสท. ดังนี้

       1. การทําธุรกรรมระหวางกันของหนวยงานภายใน ยสท.
           การดําเนินงานที่ตองทําธุรกรรมระหวางกันของสวนงานตาง ๆ ภายใน ยสท. เชน การบริการ การโอนยาย
พัสดุ ผลิตภัณฑ การใหความชวยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางดานเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ นั้น ในการดําเนิน
ธุรกิจหรือปฏิบัติงานท่ีเปนการทําธุรกรรมระหวางกันของหนวยงานตาง ๆ ตองคํานึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่
ออกโดยหนวยงานภาครัฐ รวมถึง ระเบียบและอํานาจดําเนินการของ ยสท. ตลอดจนหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ ที่
กําหนดไว
       2. การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
           2.1 การทําธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑและกระบวนการท่ี กําหนด
ไวตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ และนโยบายของ ยสท. รวมถึงไดรับการอนุมัติตาม
ขอบเขตอํานาจดําเนินการที่ ยสท. กําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากน้ียังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอตกลงที่ทํากันไว
อยางตรงไปตรงมา ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  โดยหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมท่ีอาจกอใหเกิดความ
เดือดรอนเสียหายทั้งตอ ยสท. หรือบุคคลภายนอก 
          2.2 ยสท. ไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนว
ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดยกําหนดใหปฏิบัติตามแนวทางการแขงขันทางการคาที่สุจริต พิจารณาราคาซ้ือ
ที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ ไดรับ รวมถึงสามารถใหเหตุผล
ที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ 
          2.3 ยสท. ไดกําหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ ระหวางกัน รายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพื่อใหเกิดประโยชน ผูบริหารจะแจงใหบริษัททราบ
ถึงการมีสวนไดสวนเสียกอน และบุคคลภายนอกพิจารณารายการตาง ๆ ซึ่งหากเปนรายการที่จะตองขออนุมัตินําเสนอ
ตอคณะกรรมการ ยสท. รวมทั้งเปดเผยขอมูลใหบุคคลภายนอกทราบอยางโปรงใส โดยกรรมการหรือผู บริหารที่มี
สวนไดสวนเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ แตอยางใด 
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       3. นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

           รายการระหวางกันของบริษัทในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.การยาสูบแหงประเทศไทย จะตองเปนรายการ
ที่ดําเนินการตามปกติทางการคา โดยใชนโยบายซื้อขายตอรองกันตามกลไกราคาตลาดของการดําเนินธุรกิจ ไมมีการ
ถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการหรือบคุคลที่เกี่ยวของ 

       4. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
           4.1 กรรมการ ตองเปดเผยขอมูลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการ
ระหวางกัน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
           4.2 หามกรรมการที่มีผลประโยชนเกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่การทํารายการที่เก่ียวโยง
กัน ใหคณะกรรมการตรวจสอบเขารวมพิจารณาใหความเห็นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

           ยสท. มีนโยบายใหยึดถือดําเนินการตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจน กฎหมาย ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
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    7. นโยบายการจัดซื้อจัดจาง 7
       ยสท. ในฐานะหนวยงานของรัฐ ใหความสําคัญกับการจัดซื้อจัดจาง การจัดหาพัสดุ ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญ
ที่สนับสนุนการดําเนินงานของ ยสท. ภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมีการตรวจสอบอยางรัดกุม และใหความ
สําคัญกับผู ค า/ผู ส งมอบ โดยปฏิบัติอยางเสมอภาคบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส และเทาเทียม
โดยในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจาง ตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพและบริการที่ไดรับ รวมทั้งตอง
สามารถใหเหตุผลท่ีเหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ ซึ่งในกรณีที่ผู ปฏิบัติงานไมแนใจในขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ ใหศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อยางละเอียด หรือสอบถามไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบดานการจัดซื้อจัดจางหรือผู บังคับบัญชากอนดําเนินการใด ๆ
       ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของ ยสท. เปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
จึงกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อใหผู บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้
      1. หนวยงานของ ยสท. ที่ตองจัดซื้อจัดจาง ตองคํานึงถึงความตองการ ความคุมคาดานราคาและ คุณภาพ
ของสินคาและบริการ ตองดําเนินกระบวนการถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดและหลักเกณฑตาง ๆ 
อยางโปรงใส ใหข อมูลแกผู ค า/ผู ส งมอบอยางถูกตอง เทาเทียมกัน ไมมีอคติ ไมเลือกปฏิบัติ สรางการแขงขัน
ที่เปนธรรมกับผู ค า/ผู ส งมอบทุกราย ไมทําความตกลงใด ๆ กับผู ค า/ผู ส งมอบที่มีลักษณะเปนการลดหรือจํากัด
การแขงขันทางการคา
      2. หนวยงานของ ยสท. ที่ต องจัดซื้อจัดจาง ไมควรดําเนินการในระยะเวลาที่กระชั้นจนเกินไป ควรใหเวลา
ผู ค า/ผู ส งมอบอยางเพียงพอในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เอกสารการเสนอราคาและเอกสารท่ีเกี่ยวของ
ตาง ๆ เวนแตมีเหตุจําเปนเรงดวนใหนําเสนอเหตุผล ความจําเปน และอางอิงกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของเสนอผู บริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการ
      3. ในการจัดทําขอกําหนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดการสงมอบไมควรเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และหาก
ไมแนใจควรปรึกษาหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางหรือสํานักกฎหมายในการดําเนินการ 
      4. พนักงาน ยสท. ตองไมเรียกรับผลประโยชนจากการจัดซื้อจัดจาง ตองวางตัวเปนกลาง ไมใชขอมูลภายใน
ที่ไดรับทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจางเพื่อประโยชนสวนตัวหรือแจงใหผู อื่นทราบ ไมเขาไปเกี่ยวของใน
การจัดซื้อจัดจางกับคู สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เชน เปนครอบครัว ญาติสนิท หรือท่ีตนเปนเจาของหรือ
หุ นสวน ไมใกลชิดกับผู คา/ผู สงมอบจนทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และใหปฏิบัติตามขอปฏิบัติในจรรยาบรรณ
วาดวยการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด
      5. หนวยงานหรือพนักงานที่ เกี่ยวของกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตองเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ เช น 
การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา สัญญา หรือการปฏิบัติตามสัญญา ไวเปนหลักฐานอางอิงตามสมควร
แกความจําเปนตามระยะเวลาที่กําหนด 
      6. ยสท. ตองปฏิบัติตามขอสัญญาอยางเครงครัด หากพบวา ยสท. ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือผู ค า/
ผู ส งมอบไมอาจปฏิบัติตามสัญญา หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได หากเปนไปได
และไมกอใหเกิดความเสียหายแกกันท้ังสองฝาย ใหรายงานผู บังคับบัญชาหรือปรึกษาสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อหา
แนวทางแกไขหรือยุติการดําเนินการตอไป
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8. นโยบายการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน8
       ยสท. เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ใหความสําคัญตอนโยบายของรัฐ บริหารจัดการ
องคกรที่มีความโปรงใสและเปนธรรม มุงสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักและยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรม โดยไมใชสถานะหรือตําแหนงแสวงหาประโยชนที่มิควรได รวมท้ังหลีกเลี่ยงการมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
ในการดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับ ยสท. ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งที่
เกี่ยวของ เชน ระเบียบฯ วาดวยประมวลจริยธรรมผูบริหารและพนักงานการยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 คําส่ังฯ
เรื่องมาตรการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) เปนตน
โดยมีแนวทางการปฏิบัติใหผู บริหารหรือพนักงานถือปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน ดังนี้
       1. ผู บริหารหรือพนักงาน จะตองเปดเผยขอมูลในเรื่องผลประโยชนซึ่งมีในองคกร หรือธุรกรรมใด ๆ ที่จะ
ขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.
      2. ผูบริหารหรือพนักงาน จะตองรักษาความลับและไมเปดเผยความลับ อันอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ยสท.
      3. ผู บริหารหรือพนักงาน จะตองไมกระทําการใด ๆ  โดยอาศัยหรือยอมใหผู อื่นอาศัยงานในตําแหนงหนาท่ี
ของตน ไมว าทางตรงหรือทางออม ซึ่งเปนความขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.
      4. ผูบริหารหรือพนักงาน จะตองไมเอื้อประโยชนหรือมีสวนรวมกับคู สัญญา คูแขงขัน หรือกับฝายหนึ่งฝายใด
อันเปนเหตุให ยสท. เสียผลประโยชนหรือเสียหาย
      5. ผู บริหารหรือพนักงาน จะตองรักษาความสัมพันธกับลูกคาหรือคู ค าในเชิงธุรกิจดวยความเสมอภาค ไม
เรียกรอง หรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดท้ังทางตรงและทางออมจากลูกคาหรือคู ค า
      6. ผู บริหารหรือพนักงาน ที่มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนในเรื่องที่กําลังมีการ
พิจารณาอนุมัติ ตองไมเขาร วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเร่ืองน้ัน ๆ
      7. ผู บริหารหรือพนักงาน ที่มีส วนเกี่ยวของ หรือเกี่ยวโยงจะไดผลประโยชนกับรายการที่ขอรับการอนุมัติ
หรือสนับสนุนของ ยสท. ตองแจงให ยสท. ทราบถึงความสัมพันธ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกลาว 
และตองไมเขาร วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไมใชอํานาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ 
      8. ในกรณีที่ผู บริหารหรือพนักงานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใด ๆ ตองพิจารณาอยางรอบคอบ โดยคํานึง
ถึงผลประโยชนสูงสุดของ ยสท. ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ 
และหลักเกณฑ ฯลฯ ของ ยสท. ไดอยางครบถวนถูกตอง
      9. ผู บริหารหรือพนักงาน จะตองปฏิบัติสอดสองดูแล และจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน 
ตลอดจนรายงานผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้นกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของ ยสท.
      นอกจากระเบียบและคําสั่งที่เปนแนวทางปฏิบัติของผู บริหารและพนักงานทุกคนแลว ยสท. ยังจัดการอบรม
เพื่อใหความรูเพิ่มเติม โดยกําหนดเปนนโยบายใหพนักงานเขารับการอบรมและถือปฏิบัติอยางเครงครัด ตลอดจน
หากพบวาหนวยงานใดมีการดําเนินการที่อาจเขาขายตองหามตามระเบียบและคําส่ังดังกลาวขางตน จะไดชี้แจง
และทําความเขาใจกับสวนงานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและแนวทางการกํากับดูแลองคกรที่ดี และ
เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอีกทางหนึ่งดวย
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9. นโยบายการดานเทคโนโลยีดีจิทัล 9
       ยสท. ไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเปาหมายเปนองคกรดิจิทัล ใชชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคกร 
ตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา และมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม เปนไปตามกรอบการดําเนินงาน
ที่มีมาตรฐาน สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการสรางคุณคา จากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม มีความโปรงใส 
และตรวจสอบได จึงกําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัล เปนแนวทางดังตอไปนี้
       1. ใหมีการกํากับดูแลและบริหารจัดการที่ดีด านเทคโนโลยีดิจิทัล อยางมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส
โดยครอบคลุมถึงการจัดทํา/ทบทวนกระบวนการตามรูปแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)
ใหมีความสมดุล เชื่อมโยง และสอดคลองกับทุกหนวยงาน รวมถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาว (Digital 
Roadmap) และแผนปฏิบัติการประจําป  ให สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ ยสท . 
      2. ให มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลข อมูลให ครอบคลุมทุกหนวยงาน โดยสามารถนําข อมูลที่มีอยู  
ชวยให ผู บริหารนําไปใช ในการตัดสินใจแบบเชิงบูรณาการท้ังภายในและภายนอก รวมถึงผู มีส วนได ส วนเสีย
ของ ยสท . 
      3. ใหมีมาตรการ/แนวทางการบริหารการจัดการความปลอดภัยของขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางเคร งครัด เพื่อให ข อมูลสารสนเทศของ ยสท . มีความปลอดภัยจากการโจมตีจากภายนอก
      4. ใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามและควบคุมในดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให ยสท. มีการบริหาร
ความตอเน่ืองทางธุรกิจและความพรอมใช ของระบบ
      5. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีการบริหารจัดการการใชทรัพยากร
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเหมาะสม มีแนวปฏิบัติที่ครบถวนและเปนระบบ
      6. สงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะความเข าใจของบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และ
การถายทอดความรู  เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเน่ือง ใหกับบุคลากรของ ยสท. เพื่อใหครอบคลุม
ทักษะดานการใช  (Use) เข าใจ (Understand) การสราง (Create) และการเข าถึง (Access)

10. นโยบาย วิสัยทัศน การจัดการองคความรู10
       ยสท. ใหความสําคัญกับการจัดการองคความรูขององคกร เพื่อสรางกระบวนการท่ีมุงสงเสริมให ยสท. พัฒนาไปสู
การเปน “องคกรแหงการเรียนรู (The learning organization)” โดยพนักงานทุกคนในองคกรมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสาร
สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางถูกตอง รวดเร็วเหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งพัฒนาความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติการทํางานของพนักงาน ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดย
มีแนวทางดังตอไปนี้

23



คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

       1. เสริมสรางทัศนคติของบุคลากรในการบริหารจัดการความรู กอใหเกิดองคความรูใหม ๆ ที่เปนทุนทางปญญา
สามารถสรางคุณคาใหกับองคกร ตลอดจนมีทักษะ และทัศนคติที่ดีในการเรียนรูร วมกันจนสามารถยกระดับความ
รู ที่ เกิดขึ้นเปนคลังความรู ขององคกร
      2. สนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการดานการจัดการความรู  รวมทั้งการนําองคความรู ที่มีไปประยุกตใช 
โดยมุ งหวังใหเปนการเรียนรู  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน
      3. สรางระบบการจัดการความรู  ใหเปนเครื่องมือพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ ควบคู ไปกับการสรางองคความรู 
และนวัตกรรมใหม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และมุ งไปสู การพัฒนาที่ยั่งยืน
      4. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน สรางความมีสวนรวมของบุคลากรใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน
เพื่อมุ งสู องคกรแหงการเรียนรู 

1111. นโยบาย วิสัยทัศน การจัดการนวัตกรรม

       ยสท. ใหความสําคัญกับการจัดการนวัตกรรม เพื่อสรางกระบวนการท่ีมุงสงเสริมใหพัฒนาไปสูการเปน “การยาสูบ
แหงประเทศไทยแหงการสรางสรรคนวัตกรรมอยางยั่งยืน” โดยบุคลากรทุกคนในการยาสูบแหงประเทศไทย มีโอกาสจัด
การนวัตกรรม สามารถประมวลผลนวัตกรรมทุกดาน และคิดสรางสรรคนวัตกรรม ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือพัฒนา
กระบวนการบริการ ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองรวมเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรม
และปรับเปลี่ยนทัศนคติการปฏิบัติงานของบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางดังตอไปนี้ 

       1. เสริมสรางทัศนคติของบุคลากรในการจัดการนวัตกรรม กอใหเกิดความคิดสรางสรรคจากองคนวัตกรรม
ที่เปนทุนทางปญญา สามารถสรางคุณคาใหกับ ยสท. ตลอดจนมีทักษะและทัศนคติที่ดีในการสรางสรรคนวัตกรรม
รวมกัน จนสามารถยกระดับนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นเปนนวัตกรรมของ ยสท. อยางยั่งยืน
      2. สนับสนุนใหทุกหนวยงานดําเนินการดานการนวัตกรรม รวมทั้งการนําองคนวัตกรรมที่มีไปสรางสรรค
นวัตกรรมใชประโยชน มุ งหวังใหเปนนวัตกรรมเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการปฏิบัติงาน
      3. สรางระบบการจัดการนวัตกรรม ใหเปนเคร่ืองมือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานที่มีอยู เดิม หรือพัฒนาผลิตภัณฑ หรือพัฒนากระบวนการบริการอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน และมุ งไปสู การพัฒนาที่ยั่งยืน
      4. สนับสนุนใหทุกหนวยงาน สรางการมีสวนรวมของบุคลากรใหเกิดการคิดสรางสรรคนวัตกรรมจากองค
ความรู  เรียนรู ซึ่งกันและกัน เพื่อมุ งสู  ยสท. แหงการเรียนรู 
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12. นโยบายดานการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร 12
       ยสท. มุงมั่นบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดความย่ังยืนในการดําเนินธุรกิจ สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร
ในการคงความเปนผูนําในธุรกิจบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยและขยายสูธุรกิจอื่นเพ่ือสรางความย่ังยืนใหองคกรสืบไป
โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรถายทอดเปนแผนปฏิบัติงานสูการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับบุคลากร มีการบริหาร
จัดการเพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตรตามที่กําหนด
       คณะกรรมการ จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความย่ังยืนเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหผู บริหาร
และพนักงานถือปฏิบัติ ดังน้ี
      1. คณะกรรมการ กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร
ของ ยสท. อยางเปนระบบ โดยมีความสอดคลองกับกรอบและแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ เชน แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals 2030: SDGs) โดยมองการพัฒนาเปนมิติ (Dimensions)
ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหมีความเชื่อมโยงกัน 
      2. ยสท. ตองกําหนดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย กําหนดกรอบ ทิศทางและแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สอดคลองกับมาตรฐานการพัฒนาความย่ังยืนเปนท่ียอมรับโดยทั่วไป รวมท้ังการบริหารจัดการดานความย่ังยืน
ใหเกิดขึ้นกับองคกรอยางเปนรูปธรรม
      3. ผู บริหารระดับสูง จัดใหมีกระบวนการวิเคราะหปจจัยยั่งยืน โดยพิจารณาปจจัยนําเขาดานตาง ๆ เช น 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ผลการวิเคราะห SWOT สมรรถนะหลักขององคกร ความได
เปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร และสัญญาณการบงชี้การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพ่ือกําหนด 
      5. ผู บริหาร ทําหนาท่ีกํากับและติดตามผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความยั่งยืน
เชิงยุทธศาสตรตามที่กําหนดใหเปนไปตามนโยบาย คู มือ กรอบแนวทางการปฏิบัติ แผนปฏิบัติการระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจําป 
      6. ยสท . ตองจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเป นใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาความยั่งยืนขององคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      7. ยสท. ตองมีการรายงานผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการ เพ่ือการกํากับดูแล
และติดตามอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 : นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

13. นโยบายดานทรัพยากรบุคคล13
       ดวยการยาสูบแหงประเทศไทยใหความสําคัญกับพนักงานซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนหัวใจหลักขององคกร
พนักงานที่มีศักยภาพยอมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสงผลใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย และสราง
ความยั่งยืน นโยบายดานทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญเชนกันจึงกําหนดเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในดานตางๆ ดังนี้  
       1. การวางแผนยุทธศาสตร /กลยุทธดานบริหารและพัฒนาทุนมนุษยใหมีคุณภาพ โดยใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
พันธกิจ กลยุทธ ทางธุรกิจขององคกรรวมถึงความทาทายในดานตางๆ การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกจากน้ียังตองสอดรับกับความตองการของผู มีส วนไดส วนเสีย นโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบายของ สคร. 
มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
      2. โครงสรางองคกรและอัตรากําลังตองสอดรับกับภารกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีกระบวนการสรรหา
คัดเลือก การหมุนเวียนบุคลากรท่ีเปนระบบ และการทดแทนอัตรากําลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ กําหนด
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดรับกับยุทธศาสตรและตัวชี้วัดขององคกร เชื่อมโยงผลการประเมินกับ
การบริหารผลตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชนเพื่อใหเกิดความเปนธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนแนวทางของระบบ
การสืบทอดตําแหนง การจัดการคนเกง และการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ 
      3. การพัฒนาพนักงานตองทําอยางเปนระบบ คํานึงถึงความแตกตางของกลุ มบุคลากรใหมีทั้งความรู  ทักษะ
ที่สอดคลองกับภาระหนาที่ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เทคโนโลยี รวมถึงภาวะการแขงขันขององคกร มุ งเนน
ใหเปนการพัฒนาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานจริง และสงเสริมการพัฒนาพนักงานดวยตนเองตามสื่อออนไลน ตาม
กระบวนการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะรายตําแหนง เชื่อมโยงถึงการสืบทอดตําแหนงการจัดบริหาร
จัดการคนเกงและการจัดการความกาวหนาในสายอาชีพ 
      4. สภาพแวดลอมบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีดิจิทัลดานทรัพยากรบุคคลตองสนับสนุนให
พนักงานสามารถเขาถึงขอมูลไดด วยตนเอง เสริมสรางคานิยม/วัฒนธรรมองคกร การปลูกฝงใหพนักงานมีวินัย
และจริยธรรมท่ีดี รวมถึงจัดการสภาพแวดลอมในการทํางานใหเกิดความปลอดภัย มีสวัสดิภาพ และมีสุขภาพท่ีดี
ซึ่งเชื่อมโยงถึงการสะทอนผานความผูกพันของพนักงาน และการสนับสนุนจากผู บริหาร
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

       ยสท. ไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการเปนปจจัยสําคัญในการสรางความยั่งยืน และเสริมสรางประสิทธิภาพของ
องคกร โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้

แนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

01

หมวดที่ 1

หมวดที่ 4 หมวดที่ 5

หมวดที่ 2 หมวดที่ 3

บทบาทหนาที่ของ ยสท.
ที่มีตอกระทรวงการคลัง
    (สิทธิของผูถือหุน)

  การปฏิบัติตอ
 คณะกรรมการ
อยางเทาเทียมกัน

 บทบาทตอผูมี
สวนไดสวนเสีย

   การเปดเผย
  ขอมูลขาวสาร
และความโปรงใส

  ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

02 03

04 05

       การยาสูบแหงประเทศไทย (ยสท) เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งถือเปนผูถือหุน
หรือเปนเจาของ ยสท. แทนรัฐ มีหนาที่และอํานาจในการกํากับดูแลการดําเนินงานของ ยสท. ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย
กระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะกรรมการ ใหทําหนาที่แทนตนในฐานะผูถือหุนและมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ
เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทางการดําเนินงานของ ยสท. ผานการประชุมคณะกรรมการท่ีกระทรวงการคลังแตงต้ังเขามาทํา
หนาที่  การประชุมคณะกรรมการจึงเปนเวทีสําคัญในการแสดงความคิดเห็น การซักถาม และการลงมติตัดสินใจดําเนินการ
หรือไมดําเนินการขององคกร คณะกรรมการจึงมีสิทธิที่จะไดรับขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง มีเวลาเพียงพอสําหรับการ
พิจารณาและตัดสินใจ รวมทั้งการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ ยสท. ดังน้ัน ยสท. จึงใหความสําคัญใน
สิทธิของคณะกรรมการและปฏิบัติตอคณะกรรมการอยางเทาเทียมกัน รวมถึงไมกระทําการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิของ
คณะกรรมการ  
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ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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       ยสท. มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดําเนินการตอกระทรวงการคลังในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ และการปฏิบัติตอ
หนวยงานกํากับดูแล ที่ตองดําเนินการภายใต กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ดังนี้
         1.1  ยสท. จัดทําและนําเสนอแผนธุรกิจ / แผนกลยุทธ / แผนวิสาหกิจ ตอสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง 
       1.2  คณะกรรมการ ยสท. หารือรวมกับกระทรวงการคลัง หนวยงานกํากับดูแล ในการทําขอตกลงการประเมินผล
การดําเนินงาน (Performance Agreement) จัดทําบันทึกขอตกลง และประเมินผลการดําเนินงานเสนอตอกระทรวง
การคลัง เพื่อพิจารณาแผนธุรกิจ / แผนกลยุทธ / แผนวิสาหกิจ กําหนดตัวชี้วัด นํ้าหนักและเปาหมาย และจัดทําบันทึก
ขอตกลงฯ
       1.3  คณะกรรมการ ยสท. ทําหนาที่แทนกระทรวงการคลังในฐานะเจาของรัฐวิสาหกิจ กํากับดูแลให ยสท. มีการ
บริหารงานท่ีดี มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารงานองคกร เพื่อสงเสริมใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และขอตกลงการประเมินผลงานตามที่ตกลงรวมกัน ไมกระทําการใด ๆ อันเปนการ
ละเมิดตอกระทรวงการคลัง
       1.4  ยสท. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส และรายป เสนอตอกระทรวงการคลัง คณะกรรมการประเมิน
ผลงานรัฐวิสาหกิจ (PAC) และหนวยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ณ สิ้นป ตามหลักเกณฑที่กําหนด
       1.5  คณะกรรมการ และผูบริกหาร ยสท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี พ.ศ. 2562 อยางนอยปละ 1 คร้ัง และบันทึกการพิจารณาไวเปนสวนหน่ึงของมติคณะกรรมการฯ รวมท้ัง
เปดเผยขอมูลในรายงานประจําปและนําสงกระทรวงการคลัง สคร. เพ่ือทราบ
  

       2.1  ยสท. ตองรักษาสิทธิและปฏิบัติตอคณะกรรมการทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการ ทุกรายยอม
มีสิทธิรับขอมูลหรือเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่มีขอมูลถูกตอง ครบถวน โดยระบุวาเปนวาระเพ่ือทราบหรือเพื่อ
อนุมัติ รวมทั้งแบงเปนเรื่อง ๆ อยางชัดเจน พรอมระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม
       2.2  ยสท. เปดโอกาสใหคณะกรรมการสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม รวมท้ังเสนอรายชื่อบุคคลท่ีเห็นวา
เหมาะสมเขารับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการฯ หรือคณะทํางานฯ ตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
       2.3  ยสท. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง เชน เว็ปไซต
ของ ยสท. และระบบ Intranet อยางสมํ่าเสมอ พรอมท้ังนําเสนอขอมูล ที่เปนปจจุบัน 
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย
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       ยสท. ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ซึ่งมีความสําคัญในการดําเนินงานขององคกร
ใหเปนไปอยางยั่งยืน จึงกําหนดใหมีการบริหารจัดการที่เปนธรรมเพ่ือความสมดุลระหวางการดําเนินธุรกิจกับความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม โดยปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมอยางเปนธรรม คํานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ กํากับดูแลใหมีกลไกและการปฏิบัติ  ที่เหมาะสม รวมถึงสงเสริมใหเกิดการ
มีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงาน เปดโอกาสรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะหรือความกังวลตอการดําเนินงาน
ขององคกร เพื่อให ยสท. สามารถดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน   จึงไดกําหนดนโยบายและขอพึงปฏิบัติในการทํางานที่
เปนลายลักษณอักษร โดยไดเปดเผยในเว็บไซตองคกร สําหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติในการดําเนินงาน โดย ยสท. ไดจัดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียเปน 7 กลุม ไดแก 1.หนวยงาน
กํากับดูแล 2.พนักงานการยาสูบ 3.ตัวแทนจําหนาย 4.ชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระ 5.ผูสงมอบ (วัตถุดิบและอะไหลเครื่องจักร)
6.ผูบริโภค 7.ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ สรุปไดดังนี้  
     3.1 นโยบายการปฏิบัติตอหนวยงานกํากับดูแลหรือผูถือหุน
       ยสท. ในฐานะหนวยงานรัฐวิสาหกิจของภาครัฐ มีภารกิจในการผลิตและจําหนายบุหร่ีซิกาแรต รวมถึงการประกอบ
อุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑจากพืชอื่น ทั้งในและนอกราชอาณาจักรเพื่อตอบสนอง
ความตองการผูบริโภคท่ียังไมสามารถเลิกสูบบุหรี่ได การดําเนินงานของ ยสท. เพื่อหารายไดนําสงรัฐในรูปแบบเงินภาษี
และผลกําไรจากการประกอบการ โดยใหความสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอกาํหนด และประกาศตาง ๆ
จากหนวยงานกํากับดูแลอยางเครงครัด ใหความรวมมือและประสานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี โดยมี
คณะกรรมการเปนตัวแทนของหนวยงานกํากับดูแลหรือผูถือหุนในการกํากับดูแล ยสท. เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตาม
พันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภาครัฐ
และสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
  
     
       1. บริหารจัดการองคกรใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ ดําเนินการตามบทบาทและภารกิจเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค    
เปาหมายขององคกร และนโยบายของภาครัฐ สนับสนุนยุทธศาสตรของประเทศ
       2. เสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน  มุงมั่นดําเนินงานใหมีผลประกอบการท่ีดี สามารถสรางการเติบโตใหกับองคกร
อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 
       3. กําหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
       4. เปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ ขององคกร รายงานทางการเงิน และผลการดําเนินงาน อยางถูกตอง ครบถวน 
ทันเวลา และโปรงใสนาเช่ือถือ เพื่อใหทราบถึงสถานการณดําเนินงานของ ยสท. อยางสมํ่าเสมอผานชองทางที่สามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางเหมาะสม 
       5. บริหารงานดวยความโปรงใสและเปนธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร รวมถึง
บริหารจัดการองคกรใหทันสมัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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3.2 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน
       ยสท. ตระหนักถึงคุณคาของพนักงานทุกคนท่ีเปนทรัพยากรสําคัญขององคกร เปนปจจัยแหงความ สําเร็จของการ
บรรลุเปาหมายการดําเนินงาน  ยสท. จึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาสผลตอบแทน การแตงตั้ง 
โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้
  
     
       1. ปฏบิตัติอพนกังานดวยความเปนธรรม เคารพและปกปองสทิธเิสรภีาพสวนบคุคลมใิหถกูลวงละเมดิ รวมทัง้สนบัสนนุ
และเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานไดอยางอิสระ
       2.  ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การฝกอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การทํากิจกรรมรวมกัน
เปนทีม รวมทั้งสรางจิตสํานึกในเรื่องคุณธรรมความโปรงใสในการทํางานใหแกพนักงาน
       3.  บรหิารจดัการตามระบบจัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดานส่ิงแวดลอมตามมาตรฐาน
สากล โดยดูแลสุขภาพอนามยัและสภาพแวดลอมในการทาํงานใหมคีวามปลอดภยัตอชวีติและทรัพยสนิของพนักงานอยูเสมอ
       4.  ประเมินผลการปฏบิตังิานและบรหิารคาตอบแทนโดยพจิารณาจากความเหมาะสมกบัหนาที ่ความรบัผดิชอบ ความ
สามารถของพนักงานเปนรายบุคคล และกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม
       5. การแตงตัง้และโยกยาย รวมถงึการใหรางวลัและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสจุริตใจ และต้ังอยูบนพืน้ฐาน
ของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน
       6. จัดใหมีระบบการรองเรียน แจงเบาะแส รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมถึงการปกปองพนักงานไมใหถูก
กลั่นแกลงหรือไดรับโทษจากการรองเรียน (Whistleblower Policy)

  

3.3 นโยบายการปฏิบัติตอตัวแทนจําหนาย
       ยสท. เช่ือม่ันในศักยภาพของตัวแทนจําหนาย มุงมั่นใหบริการบริหารดานการตลาดและการขายเพื่อตอบสนองความ
ตองการและความคาดหวังของตัวแทนจําหนาย ในการจัดจําหนายและกระจายสินคาใหครอบคลุมตลาดในประเทศได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการแขงขันเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตัวแทนจําหนาย
และการเติบโตอยางยั่งยืนรวมกันกับ ยสท. โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
  
     
       1. ดาํเนนิการตามกฎ ระเบียบในการคดัเลอืกและประเมินตวัแทนจําหนายอยางเครงครดั จดัทาํสญัญาการเปนตวัแทน
จาํหนายของ ยสท. อยางเหมาะสมและเปนธรรม ไมเอาเปรียบคูสญัญา
        2. จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวอยางครบถวน ดําเนินงาน
ดวยความโปรงใส ไมเรยีกรบัทรพัยสนิหรอืผลประโยชนใด ๆ จากตัวแทนจาํหนาย โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีตน
        3. พัฒนากระบวนการทํางานและนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม รวมถึงพัฒนาชองทางการติดตอผานเทคโนโลยี
ตาง ๆ เพือ่อํานวยความสะดวก สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวงัของตัวแทนจาํหนายใหไดรบัประโยชนและ
สรางความพงึพอใจแกตวัแทนจาํหนาย
        4. จดัใหมชีองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ ขอเสนอแนะและดําเนนิการแกไขปญหาดวยความถกูตอง รวดเรว็ 
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       5. ใหความชวยเหลอืในการประกอบการและเยีย่มเยยีนของตวัแทนจาํหนายอยางสมํา่เสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลความ
คดิเหน็ รบัทราบปญหาอปุสรรคทางการคา สภาวะการตลาด และรับฟงขอเสนอแนะหรือขอควรปรับปรงุตาง ๆ 
        6. เปดโอกาสหรือจัดใหมีกิจกรรมท่ีตัวแทนจําหนายไดพบปะกับผูบริหาร ยสท. และรับฟงขอมูลความคิดเห็นตาง ๆ 
เพือ่ใหการทาํงานเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไว
        7. สนบัสนนุใหตวัแทนจาํหนายมกีารพฒันาความรู เพ่ือใหการประกอบการเกดิประสทิธภิาพสูงสดุ 
        8. สงเสริมและติดตามใหตัวแทนจําหนายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบยีบท่ีเกีย่วของ 
  3.4 นโยบายการปฏิบัติตอชาวไรยาสูบ/ผูบมอิสระ
       ยสท. มีนโยบายในการสงเสริมชาวไรยาสูบและผูบมอิสระในการผลิตใบยาสูบตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (Good Agricultural Practices : GAP) ตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพ่ือสรางคุณภาพของผลผลิตใบยาควบคู
ไปกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยตอเกษตรกร ผูบริโภค สัตว พืชและสิ่งแวดลอม รวมถึงใหได
ผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดี คุมคาในการลงทุน เกิดการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ พัฒนาไปสูระบบการเกษตรท่ียั่งยืนและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
  
     
       1. มีการคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติตามขอกําหนดจําเปนที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกใบยาสูบ รวมทั้งการจัดสรร
โควตาการผลติ/การรบัซือ้ใบยาจากเกษตรชาวไรยาสบู/ผูบมอสิระ ใหเปนไปอยางโปรงใสและเปนธรรม
        2. สงเสริมการเพาะปลูกใบยาตามแนวทาง GAP ของ CORESTA เพื่อใหการผลิตใบยาของการยาสูบแหงประเทศไทย
เปนไปตามคณุภาพท่ีกาํหนด และเปนไปตามมาตรฐานทีย่อมรบัของตลาดใบยาระดับสากล ประกอบดวย 11 ขอดังนี้
            2.1  การจัดการดินและน้ํา (Soil and Water Management)  
            2.2  ความสมบูรณของพนัธุและการคดัเลอืกพนัธุ (Variety Integrity / Selection)  
            2.3  การจัดการการเพาะปลูก (Crop Management)  
            2.4  การจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management)  
            2.5  การจดัการสารเคมทีางการเกษตร (Agrochemical Management)  
            2.6  การอนุรกัษธรรมชาตดิานปาไม (Forestry)  
            2.7  การจัดการการบมใบยา (Curing and Barn Management)  
            2.8  การเก็บรกัษาใบยา (On-Farm Tobacco Storage)  
            2.9  สิง่แปลกปลอมทีไ่มใชยาสบู / วตัถปุลอมปน (Non-Tobacco Related Material (NTRM)/ Foreign Matter)  
            2.10 การฝกอบรมชาวไร (Farmer Training)  
            2.11 ผลของเศรษฐกจิและสงัคม (Socio-Economic Issues)
        3. พฒันาความรูและใหความชวยเหลอืในการเพาะปลูกใบยา ตรวจตดิตามและเยีย่มเยยีนเกษตรชาวไรยาสูบ/ผูบมอสิระ
อยางสมํา่เสมอ เพือ่สงเสรมิการเพาะปลกูใบยาใหเปนไปตามมาตรฐานและมคีณุภาพตามทีก่าํหนด 
        4. กาํหนดระเบยีบในการจดัหาและรบัซือ้ใบยาสบูทีช่ดัเจน ดาํเนนิการตามเงือ่นไขในระเบยีบ ขอกาํหนด และขอตกลง
ทีท่าํไวกบัชาวไรยาสบู/ผูบมอสิระอยางตรงไปตรงมา 
        5. จดัใหมชีองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ การสาํรวจความตองการ ความคาดหวงั ขอกงัวล ขอเสนอแนะและ
ดาํเนนิการแกไขปญหาดวยความถูกตอง รวดเรว็ 
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3.5 นโยบายการปฏิบัติตอผูสงมอบ

       ยสท. ยึดถือการปฏิบัติกับผูสงมอบ คูคา คูสัญญา ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงาน
องคกรดวยความเสมอภาค คํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนด สัญญา หรือขอตกลงที่กําหนด
ไวอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
  
     
       1. ดําเนินการตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนดที่เกี่ยวของในการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงขั้นตอนท่ีกําหนดไวในคูมือปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด
       2.  จัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางเปนระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังน้ี
           2.1 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา
           2.2 พิจารณาราคาซื้อท่ีเหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ได
รับรวมถึงสามารถใหเหตุผลที่เหมาะสมไดเมื่อมีการตรวจสอบ
           2.3 มกีารแขงขนับนขอมลูทีเ่ทาเทียมกนั จดัทาํสญัญาตามรปูแบบท่ีกาํหนดโดยกฎหมาย ซึง่มคีวามเหมาะสมไมเอา
เปรียบคูสัญญา
           2.4 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน และ
ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
           2.5 ชําระเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน
       3.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ไมเรียกรับทรัพยสินหรือผลประโยชนใด ๆ จากคูคา ปฏิบัติตอคูคาและ
คูสัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไวโดยเครงครัด
       4.  พัฒนาศักยภาพและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยมีวัตถุประสงคชัดเจนในเรื่องคุณภาพของ
สินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
       5.  จดัใหมชีองทางการรองเรยีน การรบัฟงความเหน็ ขอเสนอแนะและดาํเนนิการแกไขปญหาดวยความถูกตอง รวดเรว็ 
       6.  สนับสนุนการจดัหาท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม ไมซือ้สนิคาจากทีคู่คาละเมดิสทิธมินษุยชน ละเมดิทรพัยสนิทางปญญา
หรือมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 
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3.6 นโยบายการปฏิบัติตอผูบริโภค

       ยสท. เปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังประเภทจัดหารายได ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจําหนายบุหรี่
สําเร็จรูปโดยไดรับสิทธิผูกขาดในการผลิตบุหรี่ซิกาแรต โดยองคกรมีภารกิจหลักคือการตอบสนองความตองการบริโภค
ยาสูบรูปแบบตาง ๆ ของผูบริโภคในประเทศ และมุงขยายสูธุรกิจอื่น เชน การสงออก การรับจางคูคาตางประเทศใน
การผลิตเพื่อเพิ่มรายไดใหองคกร และนํารายไดสงรัฐในรูปแบบตาง ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ดวยความรับผิดชอบ
ตอสังคม โดยมีแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบตอผูบริโภคดังนี้
  
     
       1. ดาํเนนิกระบวนการผลติบุหรีซ่กิาแรตและผลติภณัฑยาสบูทีไ่ดมาตรฐาน โดยเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั
ที่กําหนดอยางเครงครัด
       2. มุงมัน่สรางสรรคนวตักรรมและงานวิจยัและพฒันาอยางตอเนือ่ง เพือ่ใหไดสนิคาท่ีมคีณุภาพ ตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคในหลากหลายมิติ มีความปลอดภัยตอผูบริโภคตามมาตรฐานกฎหมายท่ีกําหนด 
       3.  ไมทาํการตลาดท่ีเปนการกระตุนใหประชาชนสูบบหุร่ี รวมทัง้ดาํเนนิการตามกฎหมายและขอกาํหนดท่ีเกีย่วของเพือ่
ปกปองเยาวชนจากการบริโภคบุหรี่
       4.  ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกผูบริโภคและผูคายาสูบ เพื่อปองกันการจําหนายบุหร่ีผิดกฎหมายและหลีกเลี่ยงการ
บริโภคบุหรี่เถื่อน บุหรี่ปลอมหรือสินคาที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค

3.7 นโยบายการปฏิบัติตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม

       ยสท. มีนโยบายบริหารจัดการที่เปนธรรมเพื่อความสมดุลระหวางการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืนควบคูความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยนําองคความรูขององคกรมาพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสรางประโยชนตอ
ชุมชนและสังคมโดยรวม มีการบริหารจัดการดานการใชทรัพยากรอยางคุมคา ปองกันและควบคุมไมใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการดําเนินงานขององคกร โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1.  เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยูรอบสถานประกอบการของ ยสท. สนับสนุนกิจกรรม
โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชนและสังคม ภายใตขอบเขตของกฎหมายหรือขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
             2.   ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานสังคมและสิ่งแวดลอมเกิดผลรูปธรรมและเปนประโยชนอยางแทจริง
       3.   ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนดตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด
       4.   บริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และวัตถุดิบ อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตใหทันสมัย ลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดคาใชจายดานพลังงาน 
       5.   ลดและควบคมุการจดัการของเสยีอยางเปนระบบและมปีระสทิธภิาพ ดวยการลดมลภาวะทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ
จัดการของเสียเพื่อใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดโดยเปนไปตามมาตรฐานกฎหมายที่กําหนดกอนปลอยสูภายนอก
โรงงานผลิต
       6.   พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  สงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษพลังงาน และนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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       ยสท. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับการดําเนินงานอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได และเปนไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กีย่วของ ทัง้ขอมลูทางการเงินและขอมลูทีม่ใิชการเงิน เผยแพรผานทางเวบ็ไซตของยสท. ซึง่ขอมลู
จะมทีัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และสามารถดาวนโหลดรายงานประจาํปของ ยสท. ได ซึง่จะทําใหผูมสีวนไดสวนเสยีสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก รวมทั้งการเปดเผยขอมูลที่เปนดัชนีชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ 
ยสท. (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึง่เปนปจจยัสาํคญัในการสรางความเชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการทีม่ี
ความโปรงใส และเปนกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงาน ยสท. จึงใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลขององคกร โดยมี
แนวปฏิบัติดังนี้

       1.  ผูบริหาร กํากับดูแลกระบวนการเปดเผยขอมูลท่ีสําคัญของ ยสท. ท้ังท่ีเปนขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใช
การเงินอยางถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได ทันเวลา เปนไปตามแนวทางการเปดเผยขอมูลของรัฐวิสาหกิจ หรือตามกฎหมาย
ขอบังคับที่กําหนด รวมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตอยางสม่ําเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ
       2. ยสท. ตองดําเนินการจัดทําและเปดเผยรายงานประจําป ใหแลวเสร็จ และทําการเผยแพรรายงานประจําปภายใน
1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบการเงิน หรือภายใน 1 เดือนนับจาก 6 เดือนหลังจากสิ้นปงบประมาณแลว สตง. ยังไมได
รับรองงบการเงิน
       3.  ขอมูลสําคัญที่ ยสท. เปดเผยในรายงานประจําป 
           3.1  ดานการเงิน ประกอบดวย
                 1)  งบการเงิน ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการ
                      แสดงความเห็นของผูสอบบัญชี
                 2)  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการตรวจสอบ อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทํา
                      รายงานทางการเงิน
           3.2 ดานที่ไมใชการเงิน ประกอบดวย
                 1)  โครงสรางของกลุมธุรกิจ/โครงสรางผูถือหุนเพ่ือสะทอนผูมีอํานาจควบคุมที่แทจริง 
                 2)  ประวัติของคณะกรรมการ ยสท.
                 3)  ขอมูลประวัติผูบริหาร
                 4)  การอธิบายเชิงวิเคราะหเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ รวมท้ังปจจัย
                      ที่เปนสาเหตุ หรือมีผลตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
                 5)  การเงินที่ไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี
                 6)  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบตอรายงานทางการเงิน
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                 7)  ความเส่ียงหลักของการดําเนินธุรกิจ
                 8)  นโยบายและการจายคาตอบแทนกรรมการ
                 9)  นโยบายและการจายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง
                10) จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล
                11) การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
                12) การดาํเนนิงานดานการแสดงความรบัผดิชอบตอสงัคมและสิง่แวดลอมตามมาตรฐาน สากลอยางนอย ไดแก 
                     มาตรฐาน ISO 26000
                13) นโยบายและผลการจัดการรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
                14) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจและกลยุทธ
                ขอมลูการถอืหลักทรพัยของคณะกรรมการ การเปดเผย หากกรณคีณะกรรมการไมมกีารถือครองหลกัทรพัยให
ระบุวา “ไมมี” เทานั้น รวมถึงตองเปดเผยขั้นตอน/แนวทาง การรวบรวมขอมูลหลักทรัพยจากคณะกรรมการที่ทําใหมั่นใจ
ไดวาการเปดเผยดังกลาวมีความถูกตอง เชื่อได และทันกาล
       4.  การเปดเผยขอมูลผาน Website ของ ยสท. กําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ ดานการเงินและมิใช
การเงินท่ีสําคัญขององคกร ดังนี้ 
            1)  การแถลงทิศทางนโยบายขององคกรโดยผูบริหารสูงสุด 
            2)  นโยบายการกํากับดูแลที่ดี 
            3)  การดําเนินงานตามนโยบายรัฐ 
            4)  แผนงานท่ีสําคัญ 
            5)  ขอมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ 
            6)  การจัดซื้อจัดจาง 
            7)  ผลการดําเนินงานทั้งการเงินและไมใชการเงินท่ีสําคัญ 
            8)  รายงานประจําป
       5.  การเปดเผยขอมลูขาวสารตามพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ยสท. มกีารแตงตัง้คณะกรรมการ
ขอมูลขาวสาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารขององคกร ใหเปนไปตามบัญญัติ
ของกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ โดยมีศูนยขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ ทําหนาที่ใหบริการขอมูลขาวสารกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพรขอมูลผานชองทางสื่อสารตาง ๆ เพื่อประโยชนในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคกรไดอยางทั่วถึง
       6.   การเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง ยสท. กําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เชน 
ประกาศแผนการจดัซือ้จัดจาง ประกาศราคากลาง วธิกีาร ผลการจัดซือ้จดัจาง ผานชองทางตาง ๆ ไดแก ระบบสือ่สารภายใน
เว็บไซตของ ยสท. เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง การปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของ ยสท. สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ รวม
ทั้งสงเอกสารเผยแพรถึงบุคคลหรือหนวยงานโดยตรง โดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
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       คณะกรรมการ ยสท. ไดรับการเสนอแตงต้ังจากกระทรวงการคลัง โดยคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงต้ัง ซ่ึงประกอบดวย
ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อกํากับดูแลแนวทาง
ดําเนินงานของ ยสท. ใหบรรลุพันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของภาครัฐ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

       1.  โครงสรางคณะกรรมการ ยสท. 
            1.1 คณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.การยาสบูแหงประเทศไทย พ.ศ. 2561 มาตรา 13 บญัญตัิ
ใหคณะรฐัมนตรีเปนผูแตงตัง้ประธานกรรมการและกรรมการอืน่อกีไมเกนิ 9 คน และมาตรา 15 บญัญตัใิหประธานกรรมการ
และกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และเมื่อพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกิน 
2 วาระติดตอกัน 
             1.2 ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหคณะกรรมการประกอบดวยประธาน
กรรมการที่เปนอิสระ เวนแตกรณีที่มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดไวเปนอยางอื่น และกรรมการที่เปนอิสระ
จากภายนอกอยางนอย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังคณะ และมกีรรมการอิสระอยางนอย 1 คน ทีแ่ตงต้ังจากบญัชรีายชือ่
กรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการ คลังจัดทําขึ้น ซึ่งกรรมการอิสระ หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา หรือภาค
เอกชน หรือกรรมการซึ่งเปนผูไมมีสวนไดสวนเสียกับรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหมายถึงไมมีตําแหนงในรัฐวิสาหกิจหรือในหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไมสังกัดหนวยงานในกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการ ยสท. ประกอบ ดวยประธานกรรมการที่เปนกรรมการ
อสิระ กรรมการท่ีเปนกรรมการอสิระ จาํนวน 5 คน และมกีรรมการผูแทนกระทรวงการคลังทีเ่ปนขาราชการประจาํ จาํนวน
2 คน ทําหนาที่เชื่อมโยงนโยบายจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่อง 
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
              1.3 ยสท. อางอิงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ในการดํารงตําแหนงใน
บริษัทอื่นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท และเพื่อใหมั่นใจ
วากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏบิตัหินาท่ีใหกบั ยสท. ไดอยางเพยีงพอ จงึไดกาํหนดการดาํรงกรรมการในรฐัวสิาหกิจ
และ/หรือนิติบุคคลไดดังนี้
                   1.3.1 ตําแหนงกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลไดไมเกิน 3 แหง
                   1.3.2 ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 แหง 
ทั้งนี้ การดํารงตําแหนงกรรมการตามความในขอ 1.3.2 นี้ จะตองไมขัดตอหลักเกณฑในขอ 1.3.1
                   อน่ึง การดํารงตําแหนงกรรมการตามความในขอ 1.3.1 และขอ 1.3.2 รวมกันตองไมเกิน 5 แหง  ทั้งน้ี 
เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ ยสท. อาจลดลง หากจํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารง
ตําแหนงมีมากเกินไป 

5.1 โครงสรางคณะกรรมการและการสรรหากรรมการ
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                   1.3.3 กรรมการแตละคนตองมาจากผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณลักษณะจําเปนเฉพาะดาน
มีความจําเปนตอการดําเนินธุรกิจและจําเปนตอการบรรลุเปาหมายหลักและ พันธกิจของ ยสท. และมีคุณสมบัติหลากหลาย
ทัง้ในดานทกัษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชีย่วชาญ (Skill Matrix) เพือ่ทาํหนาทีก่าํหนดนโยบาย วางแผน
การดําเนินงานรวมกับผูบริหาร ตลอดจนกํากับดูแลการดําเนินงานของ ยสท. ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ
วสิยัทศันขององคกร ผลกัดนัการดาํเนนิงานใหเปนไปตามแนวนโยบายทีไ่ดรบัจากผูถอืหุน/ภาครฐั (Statement of Directions : SOD)
                   1.3.4 กรรมการแตละคนตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมท้ังกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
       2.   การสรรหากรรมการ
            2.1 การสรรหาคณะกรรมการ ยสท. จะตองมีความโปรงใสและชัดเจน เปนไปตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 รวมทั้งจะตองเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ไดเห็นชอบในหลักการการกําหนดทักษะ ความรู
ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix) และกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการประกอบ
การพิจารณาสรรหากรรมการ ยสท.
            2.2 คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ซึ่งประธานและอนุกรรมการสรรหา สวนใหญควรเปน
กรรมการที่เปนอิสระ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาควรนําผลการประเมินผลงานของกรรมการในปที่ผานมา มารวมใชในการ
พิจารณาทบทวนคัดเลือกกรรมการ
            2.3 ยสท. อางอิงหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ที่กําหนดวา คณะกรรมการ
สรรหาควรจัดใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อใหไดกรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่จะทําให
คณะกรรมการมอีงคประกอบความรูความชํานาญทีเ่หมาะสม รวมทัง้มกีารพิจารณาประวตัขิองบคุคลดังกลาว และเสนอความ
เห็นตอคณะกรรมการ กอนจะนําเสนอกระทรวงการคลังใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ นอกจากน้ี ผูถือหุนควรไดรับขอมูลอยาง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
            2.4 กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไมสามารถดํารง 
            2.5 กรรมการ ยสท. ตองมีอายุไมเกิน 65 ปบริบูรณ
            2.6 กรรมการ ยสท. ที่ไดรับการแตงตั้งใหม ควรไดรับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกบัขอมูลที่มีความจําเปนและเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ยสท. ภายในเวลา 3 เดือนนับจากที่ไดรับการแตงตั้ง
            2.7 ยสท. มีการเปดเผยประวัติของกรรมการทุกราย ในรายงานประจําป และเว็บไซตองคกร

5.2  การดําเนินงานของคณะกรรมการ
        1.  บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ         
            ตาม พ.ร.บ.การยาสูบแหงประเทศไทย พ.ศ.2561 มาตรา 17 กําหนดใหคณะกรรมการมีหนาที่และอํานาจวาง
นโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของ ยสท. มีบทบาทในการบริหารและกํากับดูแลการดําเนินงานในภาพรวม
ของ ยสท. ที่สําคัญดังนี้
            1.1 กาํกบัดแูลให ยสท. มกีารบรหิารงานทีด่ ีใหความสําคญัในการกาํหนดนโยบาย วสิยัทศัน ทศิทางและกลยทุธ
ของ ยสท. ที่สอดคลองกับพันธกิจ วัตถุประสงค และนโยบายของรัฐ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเปนประจําทุกป 
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            1.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร แผนการดําเนินงานประจําป แผนงานตาง ๆ ของ ยสท. 
ตลอดจนทรัพยากรสําคัญ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย พรอมท้ังติดตามใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดไว
อยางสม่ําเสมอ
            1.3 กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและไมใชการเงิน การบริหารความเส่ียง ระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรหิารจดัการสารสนเทศ การบรหิารทรพัยากรบคุคล การบรหิารจดัการสารสนเทศ
รวมทั้งระบบบริหารจัดการตามแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
มีกรรมการ ยสท. เขารวมเปนคณะกรรมการในชุดตาง ๆ ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล การดูแลการรายงานผล
การดําเนินงานและการเปดเผยขอมูลสําคัญตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของ
            1.4 ติดตามผลการดําเนินงานทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน ในการประชุมคณะกรรมการ ยสท. อยาง
สม่ําเสมอ ดังน้ี 
                   - ดานการเงิน ไดแก คากําไรเชิงเศรษฐศาสตร (EP) เปนรายไตรมาส การเบิกจายงบลงทุนเปนรายเดือน
                     รายงานทางการเงิน เปนรายเดือน
                   - ดานไมใชการเงิน ไดแก ติดตามผลการดําเนินงานตามกลุมภารกิจหลัก เชน ดานโรงงานผลิตยาสูบ 
ดานตลาด ดานใบยา และดานบริหารจัดการผลิต เปนรายเดือน ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตามบันทึกขอตกลง
ประเมินผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติงาน เปนรายไตรมาส  ติดตามผลการดําเนินงานในการนําระบบการบริหารจัดการ
เพื่อสรางมูลคาเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) และระบบการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Enablers) มาใช เปนรายไตรมาส
            1.5 กํากับดูแลใหมีนโยบายและการจัดการ เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Confilict of Interest)
ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมท้ังใหมีการเปดเผยขอมูลและดําเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
            1.6 จัดใหมีระบบการประเมินและจายคาตอบแทนผูบริหารสูงสุดของ ยสท. ที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ผลการดําเนินงาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจท้ังในระยะส้ันและระยะยาว และคณะกรรมการตองมีการประเมินผลตนเองรายป
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของตน

        2.  บทบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
            เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ ยสท. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการพิจารณากลั่นกรอง
การดําเนินงานที่สําคัญอยางรอบคอบ จึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 9 คณะ ที่มีความรูความชํานาญในดาน
ตาง ๆ โดยแตละคณะมีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
            2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 
แตงตั้งจากคณะกรรมการ ยสท. ซึ่งเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน และอยางนอย 1 คนตองมีความรูดานบัญชี/การเงิน 
มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
                    (1)   จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหสอดคลองกับขอบเขต
                            ความรบัผดิชอบในการดําเนนิงานของ ยสท. โดยตองไดรบัอนมุตัจิากคณะ กรรมการ ยสท. และมีการ
                            สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง            
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                    (2) สอบทานการจัดทําหรือการทบทวนกฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของฝายตรวจสอบภายใน
                           โดยใหความเห็นชอบกอนนําเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ืออนุมัติ
                   (3) พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณถัดไป กอน
                           นําเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ือทราบ
                   (4) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแล
                           ที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ยสท.
                   (5) สอบทานให ยสท. มีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และนาเชื่อถือ
                   (6) สอบทานการดําเนินงาน ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
                           ประกาศหรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.
                   (7) สอบทานให ยสท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของฝาย
                           ตรวจสอบภายใน
                   (8) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีโอกาส
                           เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ ยสท.
                   (9) การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานประจําปของฝาย
                           ตรวจสอบภายใน 
                            -  ตําแหนงผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบ โดย
                               พิจารณารวมกับผูบริหารสูงสุดกอนนําเสนอคณะกรรมการการ ยสท. เพ่ือพิจารณา
                            - ตําแหนงพนักงานในฝายตรวจสอบภายใน อยู ภายใตการดําเนินการของผูอํานวยการฝาย
                              ตรวจสอบภายใน โดยการหารือกับผูบริหารสูงสุดกอน และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
                              เพ่ือพิจารณาและดําเนินการตามขั้นตอน
                   (10) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชี และอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจ
                            สอบรายการใดที่เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะ กรรมการ ยสท.
                   (11) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะ
                            กรรมการ ยสท. อยางนอยไตรมาสละหน่ึงครั้ง ภายในหกสิบวัน นับแตวันส้ินสุดในแตละไตรมาส
                            ยกเวนรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป 
                             พรอมทั้งสงรายงานดังกลาวใหกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปงบ
                            ประมาณของ ยสท.
                   (12) ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอยางนอย
                            ปงบประมาณละหนึ่งครั้ง รวมทั้ง รายงานผลการประเมินปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการ
                            ปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการการ ยสท. ทราบ
                   (13) เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบ และคาตอบแทนของ
                           ผูสอบบัญชีในรายงานประจําปของ ยสท.
                   (14) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการการ ยสท. มอบหมาย
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            2.2   คณะกรรมการกิจการสัมพันธของการยาสูบแหงประเทศไทย
                   อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2543 หมวด 2 คณะ กรรมการกิจสัมพันธ
มาตรา 23 มีดังนี้
                    (1) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอด
                           จนสงเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
                   (2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
                   (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และ
                           รัฐวิสาหกิจนั้น
                   (4) ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกข
                           ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
                   (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
                   (6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ   
            2.3    คณะกรรมการบริหาร
                    (1) พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนงานนโยบาย และแผนงบประมาณประจําป
                    (2) พจิารณาอนมุตัหิรอืรบัทราบในเร่ืองการดําเนนิการอืน่ใดท่ีเกีย่วของกบัการบรหิารตามทีค่ณะกรรมการ
                             บริหารเห็นวาจําเปน หรือสมควรไดรับการพิจารณาเปนการเรงดวนเพื่อปองกัน และ/หรือเพื่อแกไข
                             ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งหากไมดําเนินการแลวอาจจะเกิดความเสียหายแก ยสท. แลวรายงานให
                             คณะกรรมการ ยสท. ทราบโดยเร็ว
                    (3) ติดตามความคืบหนาของงานที่มีความสําคัญตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
                    (4) ใหคณะกรรมการบรหิารมอีาํนาจแตงตัง้คณะทาํงานเพ่ือทาํการใด ๆ ไดตามทีจ่าํเปนและเหน็สมควร
                    (5) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการการ ยสท. มอบหมาย
            2.4    คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง
                     (1) พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบแผนที่สําคัญขององคกร เชน แผนยุทธศาสตร แผนบริหาร
                             ความเสีย่ง แผนการควบคมุภายใน แผนปฏบิตักิาร แผนจดัการความเส่ียงและบนัทกึขอตกลงประเมนิ
                             ผลการดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทย กอนเริ่มปงบประมาณรวมถึงแผนการดําเนินงาน
                             อื่นขององคกร และทบทวนแผนงานดังกลาวเปนประจําทุกปหรือเมื่อมีเหตุการณที่สําคัญจําเปน 
                             กอนนําเสนอใหคณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาอนุมัติ
                           หากมีความจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือแกไขระหวางปงบประมาณเฉพาะใน
                             สวนของแผนปฏิบัติการ แผนจัดการความเสี่ยง การรายงานควบคุมภายใน และกิจกรรมการดําเนิน
                             งานที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหความเห็นชอบคูมือการปฏิบัติงานใหอยูในอํานาจการพิจารณาอนุมัติ
                             ของคณะอนุกรรมการและใหนําเสนอคณะกรรมการ การยาสูบแหงประเทศไทยเพื่อทราบ
                     (2) พิจารณากลั่นกรองรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง กอนนําเสนอให
                             คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยพิจารณาใหความเห็นชอบ ภายใน 90 วัน หลังสิ้นป
                             งบประมาณ
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                     (3) กาํกบัและตดิตามงานในสวนของการประเมนิผลการดําเนนิงาน/หรืออืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกบัยทุธศาสตร
                             องคกร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบที่เกิดจากความ
                             ผิดพลาดในการดําเนินงานหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการประกอบธุรกิจ เชน ความเสี่ยงดาน
                             การเงิน ความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเสี่ยงในดานสารสนเทศ ความเสี่ยง
                             ในการดําเนินการที่สําคัญ ฯลฯ ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหการยาสูบ
                             แหงประเทศไทยใหสูงขึ้น
                     (4) พิจารณาความเพียงพอ เหมาะสม และติดตามผลการดําเนินงานของแผนยุทธศาตร แผนบริหาร
                             ความเสีย่ง แผนการควบคมุภายใน และแผนงานตาง ๆ ทีเ่กีย่วของรวมถึงบนัทกึขอตกลงประเมินผล
                             การดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทยใหเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี พรอมทั้ง
                             ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนในการดําเนินงานของการยาสูบแหงประเทศไทย
                     (5) รายงานผลการดาํเนนิงานตอคณะกรรมการการยาสบูแหงประเทศไทยเพ่ือทราบอยางสมํา่เสมอตาม
                             ความเหมาะสม หรืออยางนอยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง
                     (6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทยมอบหมาย
            2.5     คณะอนุกรรมการกํากับดูแลบริหารการปองกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย
                     (1) กาํหนดนโยบายและวธิกีารเพือ่ปองกนั แกไขและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน และบหุรีผ่ดิกฎหมาย
                     (2) กาํกบั/ดแูลการปองกนัและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน และบหุรีผ่ดิกฎหมายใหเปนไปตามนโยบาย
                             และแผนปฏิบัติงานที่คณะกรรมการ ยสท. กําหนดและใหความเห็นชอบ
                     (3) กําหนดหรือปรับปรุงโครงสราง อํานาจหนาที่ของสํานักปองกันบุหร่ีผิดกฎหมาย คณะกรรมการ/
                             คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งแตงตั้งหรือปรับปรุง หรือยกเลิก
                             คณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะทาํงานชดุตาง ๆ เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ เพ่ือใหการดาํเนนิงาน
                             ปองกันและปราบปรามปญหาใบยา ยาเสน และบุหรี่ผิดกฎหมายเปนไปตามวัตถุประสงค มี
                             ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
                     (4) กํากับดูแลกระบวนการผลิตใบยาของผูเพาะปลูกยาสูบ และกระบวนการจัดซ้ือใบยาในประเทศให
                             เปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
                     (5) พิจารณาใหความเห็นในเรื่องที่ตองเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อใหความเห็ นชอบหรืออนุมัติ
                     (6) รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ ยสท. เพื่อทราบและพิจารณา
                     (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือ คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
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            2.6     คณะอนุกรรมการดานกฎหมาย
                     (1) กํากับดูแลการดําเนินการปรับปรุง แกไขระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับการยกฐานะ 
                             องคกรเปนนิติบุคคลในนาม ยสท. และเสนอคณะกรรมการการ ยสท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
                     (2) ศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและ/หรือมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ยสท.
                     (3) พิจารณากล่ันกรองปญหาตามคําอุทธรณหรือขอรองเรียน หรือเรื่องที่คณะกรรมการ ยสท. มอบ
                             หมาย ทัง้ขอเทจ็จรงิและขอกฎหมาย หรอืระเบยีบและขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ศกึษาขอกฎหมาย
                             ที่เกี่ยวของ และ/หรือมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ยสท. 
                      (4) มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
                      (5) พิจารณาใหความเห็นชอบทางกฎหมายในเรื่องท่ีตองเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อใหความเห็น
                             ชอบหรืออนุมัติ
                      (6) รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการ ยสท.
                      (7) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ ยสท. หรือคณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
            2.7      คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ
                      (1) พจิารณากลัน่กรองแผนบริหาร ยสท. ของผูวาการ รวมทัง้กาํหนดหลกัเกณฑ ตวัชีว้ดัการประเมินผล
                             การปฏิบัติงาน สําหรับรอบการประเมินผูวาการ และนําเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ือพิจารณา
                             ใหความเห็นชอบ
                      (2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูวาการ และรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ 
                            ภายใตขอตกลงที่ทําไวกับคณะกรรมการ ยสท. และตามเงื่อนไขสัญญาจางผูบริหาร
                      (3) พิจารณาอัตราคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูวาการตามระดับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
                             พิจารณาอัตราคาตอบแทนพิเศษประจําปของผูวาการ และนําเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อ
                             พิจารณาใหความเห็นชอบ
                      (4) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร
                      (5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
            2.8      คณะกรรมการสรรหาผูวาการ
                      มีอํานาจหนาท่ีตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมท่ีจะเปนผูวาการ และ
เสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อพิจารณาตอไป
            2.9      คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผูวาการ
                      (1) พิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนอื่นของผูดํารงตําแหนงผูวาการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
                             และแนวทางการจายผลตอบแทนของผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามสัญญาจาง 
                      (2) จัดทํารางสัญญาจางบริหารของผูดํารงตําแหนงผูวาการ
                      (3) รายงานผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อพิจารณา
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       คณะกรรมการ เห็นสมควรกําหนดใหมีการการประชุมเปนการลวงหนาในแตละป กรรมการแตละคนตองไดรับทราบ
วันประชุมและเขารวมประชุมตามกําหนด รวมท้ังการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเปน และกรรมการควรเขาประชุม
คณะกรรมการ ยสท. อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางตอเนื่องทันการณ โดยเลขานุการ ยสท. เปนผู
รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารตามระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมสถานที่ และประสานงานในการประชุม 
       1. คณะกรรมการควรประชุมทุกเดือนตามกําหนด มีวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระ เพื่อทราบ วาระเพื่อพิจารณา
และในกรณีที่มีการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ควรใหคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกอนการประชุม 
       2. ประธานคณะกรรมการ ยสท. เปนผูใหความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุม และมีการกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
ใหกรรมการและฝายบริหารของ ยสท. เสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม โดยที่กรรมการทุกทานควรไดรับเอกสารการประชุม
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการประชุม เพื่อใหไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม เวนแตเปนการเรียก
ประชุมเรงดวน
       3. กรรมการทุกคนถือเปนหนาท่ีตองเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ควรมีกรรมการเขารวมการประชุมโดย
เฉลีย่ไมนอยกวา รอยละ 80 และกรรมการแตละคนควรเขารวมประชมุอยางนอย รอยละ 75 ของจํานวนครัง้ของการประชมุ
ทัง้ป ในกรณีมเีหตจุาํเปนทีท่าํใหกรรมการคนใดไมสามารถเขารวมการประชมุในครัง้ใดได  ใหกรรมการคนนัน้แจงเหตจุาํเปน
ดังกลาวตอประธานกรรมการในโอกาสแรกและกอนการประชุมครั้งนั้น และในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด
       4. ประธานคณะกรรมการ ยสท. ตองมั่นใจวาคณะกรรมการ ไดจัดสรรเวลาเพียงพอใหแกผูนําเสนอขอมูล และเพียง
พอสําหรับคณะกรรมการแตละคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยประธานคณะกรรมการเปนผู
ประมวลความเห็นและขอสรุปจากที่ประชุม มีการบันทึกการประชุมที่จัดทําเปนลายลักษณอักษรชัดเจนโดยเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อใชอางอิง
       5. ประธานคณะกรรมการ ยสท. ควรกํากับดูแลใหกรรมการท่ีมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ ยสท. หรือมี
สวนไดสวนเสียในการประชุมใด ๆ จะตองงดเวนจากการรวมอภิปรายแสดงความเห็นและงดออกเสียง หรือออกจากที่
ประชุมในวาระการประชุมน้ัน ๆ 
       6. คณะกรรมการ สามารถขอเอกสารขอมูลที่จําเปนประกอบเพิ่มเติม เพื่อใชประกอบการตัดสินใจวาระตาง ๆ ในการ
ประชุมแตละครั้งจากผูบริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเปนผูประสานงานดําเนินการใหมีการจัดสงโดยเร็ว

5.3  การประชุมคณะกรรมการ

5.4  การพัฒนาคณะกรรมการ
       คณะกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการฝกอบรมและใหความรูที่
เกี่ยวของแกกรรมการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการกํากับดูแล ยสท. ใหมีประสิทธิภาพ
โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม  ยสท. ไดจัดเตรียมขอมูลและกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม 
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในภารกิจและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมีหัวขอที่นําเสนอดังนี้ 
       1. โครงสรางคณะกรรมการ โครงสรางและการบริหารจัดการองคกร
       2. ปฏิทินและวาระการประชุมคณะกรรมการ ยสท.
       3. ขอมูลการดําเนินงานของ ยสท. นโยบายของภาครัฐ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม วัตถุประสงค เปาหมาย แผนยุทธ
ศาสตร แผนปฏิบัติการ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ ยสท.
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       4. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
       5. การประเมินผลกรรมการและผูบริหารระดับสูง
5.5  การกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการ
       ยสท. ไดกําหนดการจายคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนธรรมและโปรงใส เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2562 เรื่อง อัตราและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการ
อื่นในคณะกรรมการชุดยอย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอื่น โดยมีการกําหนดคาตอบแทนเปน 5 สวนดังนี้
       1.   คาตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ       2.  คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
       3.  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ       4. คาเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ        5.  โบนัสกรรมการ
       ทั้งนี้ ยสท. ไดเปดเผยรายงานการจายคาตอบแทนของกรรมการแตละรายการไวในรายงานประจําปและเผยแพรใน
เว็บไซตองคกร

5.6  การดําเนินงานเกี่ยวกับผูบริหารระดับสูง และพนักงาน
       คณะกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจ วัตถุ
ประสงค และนโยบายของภาครัฐ ตองดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวา ยสท. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดูแล
ใหฝายบริหารตลอดจนพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ กํากับดูแลการจัดโครงสรางองคกรและระบบการ
คัดสรรบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตําแหนงงานบริหารที่สําคัญอยางเหมาะสม  โดยแตงตั้งกรรมการเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกํากับดูแลการดําเนินการตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
       1.  คณะกรรมการสรรหาผูวาการ มีอํานาจหนาที่ตามนัยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพิ่มเติม สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมที่
จะเปนผูวาการการยาสูบแหงประเทศไทย และเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพื่อพิจารณาตอไป และเมื่อคณะกรรมการฯ
ปฏิบัติหนาที่แลวเสร็จใหสิ้นสุดหนาที่ตามคําสั่งฯ
       2 . คณะอนุกรรมการพิจารณาสรรหารองผูวาการ มีอํานาจหนาที่สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เหมาะสมที่
จะเปนรองผูวาการ และเสนอตอคณะกรรมการ ยสท. เพ่ือพจิารณาตอไป และเมือ่คณะอนุกรรมการฯ ปฏบิตัหินาทีแ่ลวเสรจ็
ใหสิ้นสุดหนาที่ตามคําสั่งฯ
       3.  คณะอนกุรรมการดานการบรหิารทนุมนษุย มอีาํนาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบ พจิารณาแผนยทุธศาสตร/กลยทุธ
ดานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย โครงสรางองคกรและอัตรากําลัง พิจารณาแนวทางในการแกไข/ปรับปรุงระเบียบดาน
ทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามความเหมาะสมมีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ยสท. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการ
ยสท. หรือคณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
       4.  คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาคาตอบแทนของผูวาการ มีอํานาจหนาท่ีพิจารณากลั่น
กรองแผนบริหาร ยสท. ของผูวาการ การกําหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูวาการ และการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมของผูวาการตามระดับผลการประเมิน และอัตราคา
ตอบแทนพิเศษประจําปของผูวาการ มีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดตามที่เห็นสมควร 
มีการรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ ยสท. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการ ยสท. มอบหมาย
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5.7  การประเมินผลคณะกรรมการ
        คณะกรรมการจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง (Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะ
และรายบุคคลปละครั้งในเดือนกันยายนของทุกป เพื่อใชเปนกรอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีคณะกรรมการ
ยสท. ซึ่งใชรูปแบบการประเมินและคําถามตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองกับบริบทของ ยสท. และแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีแนวทางดําเนินการดังน้ี
       1.  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางนอยปละ 1 ครั้ง และใหนําผล
การปฏิบัติงานและสภาพปญหามาใชในการกําหนดแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอไป
       2.  คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการทบทวน กําหนดแนวทางและเสนอประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ป เพื่อใหเกิดความเปนกลางในการพิจารณาเกณฑ
การประเมินผลและทําใหหลักเกณฑมีความเปนปจจุบันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมากที่สุดและ
เปดเผยการดําเนินการดังกลาวใหสาธารณชนไดรับทราบ
       3.  คณะกรรมการควรนําผลการประเมินคณะกรรมการไปใชในการประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องคประกอบคณะกรรมการและการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการในวาระถัดไป
       4.  ประเด็นการประเมินคณะกรรมการ ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
           4.1 การประเมินตนเองแบบรายบุคคล (Self Evaluation) จํานวน 6 หัวขอ
                1)  ความโดดเดนในความรูความสามารถ
                2)  ความเปนอิสระ
                3)  ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ
                4)  ความเอาใจใสตอหนาที่และความรับผิดชอบ
                5)  การปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
                6)  การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มแกภารกิจในระยะยาว
           4.2 การประเมินตนเองแบบรายคณะ (Board Evaluation) จํานวน 6 หัวขอ
                1)  โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
                2)  บทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
                3)  แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
                4)  การสื่อสารของคณะกรรมการ
                5)  ความสัมพันธของคณะกรรมการกับฝายบริหาร
                6)  การประชุมคณะกรรมการ
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

  

       ยสท. มุงมั่นในการดําเนินภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมายของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร ตอบสนอง
กับความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียและปจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จึงไดนําระบบบริหารความเสี่ยง
ตามกรอบ COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)
มาใชบริหารจัดการองคกรเพื่อตอบสนองและลดความเสียหายในการดําเนินงาน เปนการเตรียมความพรอม
ในการปองกันและปรับตัวรับกับความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมไปถึงการแสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจจาก
ความเสี่ยง เหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงไดทั่วทั้งองคกร
       ยสท. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและทบทวนเปนประจําทุกป โดยนําวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยทุธ เปาประสงคของแผนยทุธศาสตร ตวัชีว้ดัองคกร การเปล่ียนแปลง เหตกุารณ (Incident) ผลการดาํเนนิงาน 
ในปที่ผานมา ใชเปนปจจัยนําเขาในการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใหระบบการบริหารความเส่ียง 
มีการบริหารปจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหาย ผิดพลาด หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ตลอดจน
เพื่อปองกันและบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต และจัดใหมีแผนจัดการความเสี่ยง 
(Mitigation Plan) เพื่อรองรับเหตุการณและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของสภาพ แวดลอมไดอยางมี
ประสทิธภิาพ โดยคาํนงึถงึการบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายขององคกรเปนสําคญั รวมทัง้ การนาํแผนบรหิาร
ความเสี่ยงไปใชเปนเครื่องมือในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูมีสวนไดสวนเสียและองคกรอีกดวย

การควบคุมภายใน (Internal Control)
        ยสท. ไดจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยพิจารณาองคประกอบท่ีเกีย่วโยงกนัตามแนวทาง COSO ERM 
การควบคุมภายในเปนกระบวนการซึ่งไดรับการออกแบบไวโดยคณะกรรมการและผูบริหารของหนวยงาน 
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุวัตถุประสงคดานกลยุทธ 
(Strategic Objective) กิจกรรมการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation Objective) ไม
พบขอบกพรองที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความถูกตองเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและมิใชทาง
การเงิน (Reporting Objective) หนวยงานมีสวนรวมในการประเมินการควบคุมตนเองและมีการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับและนโยบายท่ีเกี่ยวของ (Compliance Objective) มีองคประกอบสําคัญดังนี้
       1.  สภาพแวดลอมการควบคุมและการกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ (Internal Environment) ยสท. 
กําหนดสภาพแวดลอมภายในใหสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มีการกําหนดบทบาทและ
หนาที่ของคณะกรรมการฯ ในการกํากับดูแลและการมีสวนรวมในการสอบทานความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในรวมกับผูตรวจสอบภายนอก ดังนี้ 
            •  คณะอนุทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับกลุมภารกิจ
            •  คณะทํางานดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
            •  คณะอนุกรรมการกํากับดานยุทธศาสตรและบริหารความเสี่ยง
            •  คณะกรรมการตรวจสอบ
            •  ผูตรวจสอบภายใน
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        2.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  ยสท. ไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการทบทวน
เปนประจําทุกป
        3.   กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  ยสท. มีการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ของตนเองตามเปาหมาย โดยวเิคราะหกระบวนทํางานตามมาตรฐานการควบคุมภายในผานกระบวนการWorkflow
การปฏิบตังิานและแบบประเมินการควบคมุตนเอง (CSA) และวเิคราะหกระบวนการท่ีเชือ่มโยงกบัตัวชีว้ดัทีส่าํคญั
ขององคกร/เกณฑการประเมินผลองคกร/ขอสังเกตตาง ๆ โดยมุงเนนการทบทวนปรับปรุงกระบวนการเพื่อให
ไดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายของตัวชี้วัดที่กําหนดไว
        4.   สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) เพ่ือสนบัสนนุการบรหิารความเสีย่ง 
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับองคกรไดรับการบันทึกและสื่อสารอยางเหมาะสมและทันการณ โดยเฉพาะ
ขอมลูสนับสนุนทีม่คีวามสาํคญัเกีย่วกบัการบงชี ้ประเมนิผลและการตอบสนองตอความเสีย่งไดอยางรวดเรว็และ
มีประสิทธิภาพ 
        5.   การติดตามประเมินผล (Monitoring) ผูบริหารและหนวยงานภายในองคกร ไดจัดใหมีการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ การติดตามประเมินผล แบงได 2 ประเภทหลัก คือ
             •  การประเมนิผลตอเนือ่ง (Ongoing Monitoring) หรือการประเมนิการควบคุมดวยตนเอง (Control 
Self Assessment : CSA) เปนรายไตรมาส ทั้งในระดับสวนงานยอย ระดับกลุมภารกิจ และระดับองคกร
             •  การประเมนิผลแบบรายครัง้ (Separate Evaluations) หรอืประเมนิผลการควบคมุอยางเปนอสิระ
(Independent Assessment : IA) ซึง่ประเมนิโดยผูไมมสีวนเกีย่วของโดยตรงกบัการดาํเนนิงาน เชน การประเมนิผล
โดยผูตรวจสอบภายใน หรือผูตรวจสอบภายนอก

แนวทางการตรวจสอบภายใน 
        การตรวจสอบภายในเปนองคประกอบท่ีสาํคญัประการหนึง่ในระบบบรหิารเพ่ือสรางความเชือ่มัน่ ยสท. ไดใหความสาํคญั
ตองานการตรวจสอบภายใน กําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานระดับฝาย มีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบและผูวาการ ปฏบิตังิานภายใตระเบยีบกระทรวงการคลงั วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจ
สอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555 
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทําหนาที่ใหความเชื่อมั่น (Assurance) และใหคําแนะนําปรึกษา
(Consulting) เพือ่ใหกระบวนการปฏิบตังิานขององคกรบรรลวุตัถปุระสงคทีก่าํหนด โดยจัดทาํแผนการตรวจสอบประจาํปและ
แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ป เปนไปตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรขององคกร และความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบตอ
การดําเนินงาน โดยครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานของ ยสท.
        การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ฝายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบตังิานโดยอสิระ ไมมขีอจาํกดัในการแสดงความคิดเหน็
รวมทัง้การใหคาํปรกึษา  ไดรบัการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบรหิารทุกระดบั และไดรบัความรวมมอืจากหนวย
รับตรวจเปนอยางดี รวมทั้งไมมีขอจํากัดดานการพัฒนาบุคลากรและงบประมาณ
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ส่วนที่ 4 : การกํากับดูแลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

  

การรายงานทางการเงินและการตรวจสอบภายใน
       ยสท. ใหความสาํคญัตอการเปดเผยขอมลู เพือ่ใหภาครัฐซึง่เปนเจาของกจิการ และผูมสีวนไดสวนเสียทกุกลุม
ไดรับทราบผลการดําเนินงานของ ยสท. อยางโปรงใส จึงไดกําหนดใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้
       1.   รายงานทางการเงิน
            1.1  ยสท. ตองจัดใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา ตามมาตรฐานการรายงาน
                  ทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี และระเบียบวาดวยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
                  2548 โดย
                  1.1.1  จัดทํางบการเงินรายไตรมาสและประจําป และสงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภาย
                           ใน 45 วัน นับจากวันส้ินงวด
                  1.1.2  รายงานผลการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน เพื่อนําเสนอผูบริหาร
                           ระดับสูง คณะกรรมการ และกระทรวงการคลัง
            1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่สอบทานให ยสท. มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและ
                  นาเชื่อถือ
            1.3  คณะกรรมการ ยสท. พจิารณารายงานทางการเงนิ เชน การเบกิจายงบลงทนุ รายงานสภาพคลอง
                  ทางการเงิน ฐานะทางการเงิน เปนประจําทุกเดือน
       2.   การตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปนอิสระ
            2.1  คณะกรรมการ ยสท. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของ ยสท. ที่เปนกรรมการอิสระ จํานวน 
                  3 คน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจสอบตามวาระการดํารงตําแหนงคณะ กรรมการ ยสท. 
            2.2  คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตอคณะกรรมการ ยสท. 
                  เปนประจําเดือนละครั้ง และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะ
                  กรรมการตรวจสอบอยางนอย ไตรมาสละ 1 ครัง้ สาํหรบัรายงานผลการดาํเนนิงานในไตรมาสที ่4 
                  ไดจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป และจัดสงใหกระทรวงการคลังเพื่อทราบ 
            2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติ
                  การตรวจสอบประจําป  โดยมกีารรายงานผลการตรวจสอบใหผูบริหารหนวยรบัตรวจและผูวาการฯ 
                  ทราบประเด็นที่ตรวจพบและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
            2.4  มกีารตรวจสอบโดยหนวยงานภายนอก คอื สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ เปนรายไตรมาส/รายป 
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 5 : จริยธรรมและจรรยาบรรณ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

       ยสท. เปนรัฐวิสาหกิจที่มุงเนนการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหความสําคัญ
กบัความโปรงใส คณุธรรมและจรยิธรรม โดยมรีะเบยีบฯ ยสท. วาดวยประมวลจรยิธรรม ผูบรหิารและพนกังาน ยสท.
พ.ศ. 2561 เพ่ือใหการกาํกับดแูลการปฏบิตังิานภายใน ยสท. เปนไปอยางสอดคลองกบัมาตรฐานจรยิธรรม และสงเสริม
ใหผูบรหิารและพนักงานดํารงตนอยูในกรอบคุณธรรมและความถกูตอง มกีารดาํเนนิงานทีโ่ปรงใส เชือ่ถอืได และเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมีความยั่งยืน
       ยสท. ไดกาํหนดระเบยีบฯ วาดวยประมวลจรยิธรรม ผูบรหิารและพนกังาน ยสท. พ.ศ. 2561 และคูมอืจรยิธรรม
และจรรยาบรรณของผูบริหารและพนักงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหารและ
พนักงาน เพื่อใหเปนกรอบในการปฏิบัติงานและดําเนินกิจกรรมตางๆ ขององคกร และเสริมสรางกระบวนการ
การกํากับดูแลองคกรที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งตองอาศัยความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติตามแนว
ทางดังกลาวอยางจริงจังเพื่อประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจยาสูบตลอดไป

นิยาม
       จริยธรรม คอื มาตรฐานความประพฤตทิีเ่หมาะสมตอตาํแหนงหนาทีซ่ึง่มุงมัน่ในเรือ่งความยตุธิรรม ความถกูตอง
ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ และไดรับความไววางใจ
       จรรยาบรรณ คอื หลกัประพฤตปิฏบิตัอินัเหมาะสมทีแ่สดงถงึคุณธรรมและจรยิธรรมทีพ่งึปฏิบตัใินการประกอบ
วชิาชีพทีบ่คุคลในแตละวชิาชพีไดประมวลขึน้เพือ่ใหสมาชกิในสาขาวิชาชพีนัน้ ๆ ยดึถอืปฏบิตัโิดยมุงเนนถึงจรยิธรรม 
ปลกูฝงและเสรมิสรางใหสมาชกิมีจติสํานกึบงัเกดิขึน้ในตนเองเกีย่วกบัการประพฤติในทาง ทีถ่กูทีค่วรและมุงหวงัใหสมาชกิ
ไดยดึถอื เพือ่รกัษาช่ือเสียงและสงเสริมเกียรตคิณุของสมาชกิและสาขาวชิาชพีของตน

       จริยธรรมและจรรยาบรรณ ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหผูบริหารและพนักงาน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน
การพฒันาองคกรไดมแีนวทางปฏิบตัตินอยางถูกตองเหมาะสม ทัง้ความประพฤตใินชวีติสวนตวัและการประกอบอาชพี
การงานอันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้งไดรับความเลื่อมใส ศรัทธา และเชื่อถือ
จากประชาชนโดยท่ัวไป ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่โดยอาศัยวิชาชีพซึ่งมีการกําหนดประมวลจริยธรรม 
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นไวเปนการเฉพาะ ตองถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
นัน้ดวย เชน จรรยาบรรณของแพทย พยาบาล เภสชักร วศิวกร หรอือืน่ ๆ โดยนํามาใชบงัคบัเพิม่เตมิ สาํหรบัผูบรหิาร
และพนักงานทีป่ระกอบอาชีพดงักลาวแลวแตกรณ ี โดยใหถอืปฏบิตัติามระเบียบฯ วาดวยประมวลจริยธรรม ผูบรหิาร
และพนักงาน ยสท. พ.ศ. 2561 ซึ่งมีขอสรุปหลักการเปนไปตามระเบียบฯ โดยยอไวดังนี้
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คู่มือการกํากับดูเเลกิจการที่ดีของการยาสูบแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 5 : จริยธรรมและจรรยาบรรณ

1. คานิยมหลักดานจริยธรรมขององคกร
        ผูบรหิารและพนกังานทุกคน ตองปฏบิตัหินาที ่โดยยดึมัน่ในมาตรฐานจรยิธรรมตาม พรบ. มาตรฐานทางจรยิธรรม 
พ.ศ. 2562 (มาตรา 5) มาตรฐานทางจรยิธรรม คอื หลกัเกณฑการประพฤตปิฏบิตัอิยางมคีณุธรรมของเจาหนาทีข่องรฐั 
ซึง่ตองประกอบดวย
        1.1 ยดึมัน่ในสถาบนัหลกัของประเทศ อนัไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อนัม ีพระมหากษตัรยิทรงเปนประมขุ
        1.2 ซึง่สตัยสจุรติ มจีติสํานกึท่ีด ีและรบัผดิชอบตอหนาที่
        1.3 กลาตดัสนิใจและกระทําในสิง่ทีถ่กูตองชอบธรรม
        1.4 คดิถงึประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตวั และมจีติสาธารณะ
        1.5 มุงผลสมัฤทธิข์องงาน
        1.6 ปฏิบตัหินาทีอ่ยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบตัิ
        1.7 ดาํรงตนเปนแบบอยางทีด่แีละรกัษาภาพลักษณของราชการ

2. มาตรฐานจริยธรรมขององคกร
        2.1 ผูบรหิารและพนกังาน ตองประพฤตปิฏบิตัแิละวางตนอยูในกรอบประมวลจริยธรรมอยางเครงครดั ตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดี ควรแกการยกยอง ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนทั่วไป
        2.2 ผูบรหิารและพนกังาน ตองปฏบิตัหินาทีอ่ยางเตม็กาํลงัความสามารถ ดวยความเสยีสละ ทุมเทสติปญญา ความรู
ความสามารถใหบรรลผุลสาํเรจ็และมีประสิทธภิาพ ตามภาระหนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายเพ่ือใหเกดิประโยชนสงูสดุตอองคกร
        2.3 ผูบรหิารและพนกังาน ตองรกัษาความลบัทีไ่ดจากการปฏบิตัหินาทีแ่ละการเปดเผยขอมลูทีเ่ปนความลบัจะ
กระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่ และไดรับอนุญาตจากผูที่มีอํานาจหนาที่ หรือเปนไปตามกฎหมาย
        2.4 ผูบรหิารและพนกังาน ตองไมใชสถานะหรอืตาํแหนงไปแสวงหาประโยชนทีไ่มควรไดสาํหรบัตนเอง หรอืผูอืน่ 
ไมวาจะเปนทรพัยสนิหรอืไมกต็าม ตลอดจนไมรบัของขวญั หรอืประโยชนอืน่ใดจากบคุคลอ่ืนเพือ่ประโยชนตาง ๆ อนั
อาจจะเกิดการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน
        2.5 ผูบรหิารและพนกังาน ตองหลีกเลีย่งการมีผลประโยชน หรอืสวนไดสวนเสยีในการดาํเนนิธรุกจิเกีย่วของกบั 
ยสท. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเปนการแขงขันกับ ยสท. ไมวาทางตรงหรือทางออม อันเปนการเบียดบังเวลา หรือ
เบียดบังการทุมเทเอาใจใสในหนาที่ความรับผิดชอบที่มีตอ ยสท. หรืออาจสรางความเสียหายใหกับ ยสท.
        2.6 ผูบริหารและพนักงาน ตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงินหรือผลประโยชน หรือความสัมพันธ
ใด ๆ กบัผูอืน่ รวมทัง้ลูกคา ซึง่จะสงผลให ยสท. ตองเสยีผลประโยชน หรอืกอใหเกดิความขัดแยงในดานความภกัดหีรอื
ผลประโยชนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
        2.7 ผูบรหิารและพนกังาน ครอบครวั หรอืบุคคลใกลชดิ ตองไมเปนผูถอืหุนหรือไดรบัผลประโยชนจากนิตบิคุคล
หรอืผูอืน่ทีด่าํเนนิธรุกจิเกีย่วของกับ ยสท. รวมทัง้ไมเปนผูจดัหาสนิคาหรอืบรกิารใหกบั ยสท. ในฐานะผูคา ผูขาย หรอืผู
ใหเชาทรพัยสนิ ทัง้โดยทางตรงและทางออม ตลอดจนไมเปนผูชีน้าํหรอืมอีทิธพิลหรือเอือ้ประโยชนใหผูอืน่ตอการดาํเนิน
ธุรกิจดังกลาว
        2.8 ผูบรหิารและพนกังาน ตลอดจนครอบครวั ตองรกัษาและเสรมิสรางความสามคัคีระหวางผูรวมงานพรอมกบั
การใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
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3. กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
        ผูวาการ ทําหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผูบริหารและพนักงานใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
        3.1 กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา มีผูบริหารหรือพนักงานประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
รองผูวาการ ผูมีหนาที่รับผิดชอบงานของฝายหรือหนวยงานที่ผูบริหารหรือพนักงาน ผูนั้นสังกัดอยูในขณะน้ัน เปนผู
รับผิดชอบดําเนินการ 
        3.2 กรณมีกีารรองเรยีนหรอืปรากฏเหตวุา รองผูวาการประพฤตปิฏบิตัฝิาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูวาการเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
        3.3 กรณีการรองเรยีนหรอืปรากฏเหตวุา ผูวาการ ประพฤติปฏิบตัฝิาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
        ในการดําเนินการ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางจริยธรรมจํานวนไม
นอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม ถาหากไดดําเนินการสอบสวนแลวไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสั่งยุติเรื่องของผูรับผิดชอบดําเนินการ
ใหถอืเปนทีส่ดุ เวนแตจะปรากฏขอเทจ็จรงิในภายหลังทีท่าํใหผลการสัง่การเปล่ียนแปลงไป แตหากปรากฏขอเทจ็จรงิ
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรม

4. มาตรฐานจริยธรรมของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ
        คณะกรรมการการยาสูบแหงประเทศไทย มีหนาที่กํากับดูแลใหการยาสูบแหงประเทศไทยปฏิบัติงานอยางมี
มาตรฐานตามกรอบวิสัยทัศน เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยาง
สมดุล ถูกตอง และเปนธรรม ดังนั้น คณะกรรมการ จึงมีบทบาทหนาที่และความสําคัญอยางย่ิงในการนําพา ยสท. 
ใหประสบความสําเร็จในทุกดาน ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) จึงไดกําหนดใหมีมาตรฐานจริยธรรมของ ยสท. เพ่ือใหคณะกรรมการ ไดทราบและเขาใจมาตรฐาน
ในการประพฤติปฏิบัติตน และยึดถือปฏิบัติจนเปนหลักประจําใจในการทํางานและเปนแบบอยางใหแกพนักงานและ
ผูปฏิบัติงานของ ยสท. ดังนี้
       1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
       2. บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยไมฝกใฝการเมือง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัด รวมทั้งมีความ
เปนอิสระ ทั้งในการตัดสินใจและการกระทํา
       3. บริหารงานเพื่อประโยชนของ ยสท. และพนักงาน ทั้งในปจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ
ของ ยสท.
       4.  บริหารงานดวยความระมัดระวัง และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง
       5. ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่เกี่ยวของกับ ยสท. หรือในกิจการที่มีลักษณะแขงขันกับ ยสท. ไมวาโดยทาง
ตรงหรือทางออม
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        6. หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ยสท. เพื่อใหการบริหารงานเปนไป
อยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวจากการเปนกรรมการ ไมใชความลับขององคกร
ในทางที่ผิด
       7.  ไมแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการทํางาน ไมวาทางตรงหรือทางออม
       8.  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ ยสท.
       9.  ไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะเปนการเขาไปบริหารจัดการใด ๆ ใน ยสท. ที่มีผลบ่ันทอนผลประโยชนของ
ยสท. หรือเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเองหรือของผูอื่น
       10. อุทิศเวลา และทุมเทความสนใจที่เปนประโยชนและจําเปนใหกับ ยสท. อยางเต็มที่
       11. มุงมั่นที่จะปองกันและขจัดการกระทําที่สอไปในทางทุจริต โดยถือเปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยาง รวดเร็ว 
เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของ ยสท.

5. มาตรฐานจริยธรรมของผูบริหาร
        1. ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และระเบียบขอบังคับของ ยสท. 
        2. ตองบรหิารงานอยางเตม็ความสามารถเพือ่ผลประโยชนสงูสุดของ ยสท. และพนกังานท้ังในปจจบุนัและอนาคต
ตลอดจนรักษาภาพลักษณของ ยสท.
       3. ตองบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริตระมัดระวัง และวางตัวเปนกลางอยางเครงครัดโดยไมฝกใฝการเมือง 
และไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนเองในภายหลัง
       4. พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตนตอผลประโยชนของ ยสท. เพื่อให การ
บริหารงานเปนไปอยางเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชนขางตนรวมถึง
            4.1 ไมแสวงหาผลประโยชนสวนตัวอันมิชอบจากการทํางานไมวาทางตรง หรือทางออม
            4.2 ไมใชความลับของการยาสูบแหงประเทศไทยในทางที่ผิด
            4.3 ไมมีผลประโยชนในการทําสัญญาตางๆ ของ ยสท. 
       5. พึงดูแลเอาใจใสพนักงานท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
พนักงาน ตลอดจนปกครองพนักงานดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
       6. ตองไมมสีวนไดสวนเสยีในกจิการอืน่ทีด่าํเนนิธรุกจิเกีย่วของกบั ยสท. หรอืในกจิการท่ีมลีกัษณะเปนการแขงขนั
กับ ยสท. ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  
       7. ตองไมกระทาํการใดอนัมีลกัษณะเปนการเขาไปบรหิาร หรอืจดัการใดๆ ในลักษณะทีม่ผีลบ่ันทอนผลประโยชน
ของ ยสท. หรือเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูอื่น
       8. ตองมุงมั่นที่จะปองกัน และขจัดการกระทําทจุริตทุกประเภทโดยตองรีบดําเนินการอยางรวดเร็ว จริงจัง และ
เด็ดขาด ใหเห็นผลที่ปรากฏชัดเจน เพื่อสรางคานิยม และภาพลักษณที่ดีของ ยสท.
       9. ตองมีความอิสระทั้งในดานการตัดสินใจ และการกระทําการ รวมถึงการสรางความพอใจในความถูกตองของ
การตัดสินใจ โดยคณะกรรมการการ ควรใหอํานาจผูบริหารในการดําเนินงานของ ยสท. อยางเต็มที่ ไมเขาไปชี้นําการ
ดําเนินงานอยางไมมีเหตุผลอันควร
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6. มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
        1. ยึดมั่นในเกียรติภูมิของการยาสูบแหงประเทศไทย
        2. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และมานะอดทน
        3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน
        4. ประพฤติปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบขอบังคับของ ยสท. อยางเครงครัด
        5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความคิดสรางสรรค และแสวงหาความรู เพื่อเปนการพัฒนาทั้งตนเอง และองคกร
           ไปสูความเปนเลิศ
        6. ใชและรักษาทรัพยสินของ ยสท. อยางประหยัดและคุมคา
        7. รักษาความลับของ ยสท. ลูกคา และคูคาอยางเครงครัด

7. นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เรื่อง สินบน และการให-รับ ของขวัญ
        ยสท. เปนองคกรที่บริหารงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน มุงมั่นที่จะดําเนินการดวยความสุจริต โปรงใส และตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุก
รูปแบบ จึงไดจัดทํานโยบายฉบับนี้ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติแกผูบริหาร พนักงาน รวมถึงคาดหวังใหบุคคลที่มี
ความสมัพันธเกีย่วของกับการ ยสท. คูคา ตวัแทนทีป่รกึษา และตวักลางทางธรุกจิอืน่ ๆ ทีม่คีวามเก่ียวของหรอืกระทาํ
การในนามขององคกร ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบตอสังคมตามนโยบายฉบับนี้ 
             1. บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวของ
           1.1  ผูบริหารมีหนาท่ีควบคุม สนับสนุน และขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางจริงจัง และตอเนื่อง 
เพ่ือปองกนัไมใหเกดิการรบัหรอืใหสนิบน และคอรรปัชนัทีอ่าจเกิดจากกระบวนการทางธุรกจิ หรอืกระบวนการอ่ืน ๆ
ขององคกร รวมถึงใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการตอตานการรับ หรือใหสินบน และคอรรัปชันไปยัง 
คูคา ตวัแทน ตวักลาง ทีป่รกึษา หรอืผูทีม่คีวามเกีย่วโยงทางธุรกจิอืน่ๆขององคกร หรอืกระทาํการในนามขององคกร
           1.2  ผูบรหิารทกุคนมหีนาทีร่บัผดิชอบทาํใหมัน่ใจวาผูใตบงัคับบญัชาของตนไดตระหนกัถงึและมีความเขาใจ
นโยบายฉบับน้ี โดยไดรับการอบรมอยางเพียงพอและสมํ่าเสมอ และจะตองปฏิบัติเปนแบบอยางแกพนักงานในการ
ตอตานการรับ หรือใหสินบน และคอรรัปชัน
            1.3  ผูบริหารและพนักงาน จะตองศึกษาและปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับนโยบายนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือ
พบเห็นการฝาฝนนโยบายนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผานชองทางการรายงานที่กําหนดไว
            1.4  คูคา ตัวแทน ตัวกลาง ที่ปรึกษา หรือผูที่มีความเกี่ยงโยงทางธุรกิจอื่น ๆ ขององคกร หรือกระทําการ
ในนามขององคกร องคกรจะปฏิบัติกับบุคคลเหลานี้ใหสอดคลองกับนโยบาย  ฉบับนี้ตั้งแตเริ่มตนความสัมพันธและ
ในภายหลังตามความเหมาะสม รวมทั้งบุคคลเหลานี้จะตองใหความรวมมือในการตรวจสอบสถานะ หรือใหคํามั่นใน
การตอตานการรับ หรือใหสินบน และคอรรัปชัน
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       2. แนวทางปฏิบัติ
           2.1  ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบาย โดยไมเขาไปมีสวนรวม หรือเกี่ยวของกับเรื่อง
การรับ หรือใหสินบน และการคอรรัปชัน ทั้งทางตรงและทางออม
           2.2  ผูบรหิาร และพนกังานทกุคนจะตองไมเรยีกรอง จดัหา หรอืรบัสินบนเพือ่ประโยชนสวนตน หรอืประโยชน
ขององคกร หรือประโยชนของผูที่มีความเกี่ยวของกับองคกร หรือประโยชนของ ผูที่มีความเกี่ยวของกับตน ทั้งใน
ลักษณะของญาติ เพื่อน หรือผูเกี่ยวของในลักษณะอื่น ๆ
           2.3  หามมใิหผูบรหิาร และพนกังานทุกคน รบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดจากบุคคล นอกเหนอืจากทรพัยสนิ
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
           2.4  ขอยกเวน กรณีที่ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพยสินได 
                  2.4.1 ผูบริหาร และพนักงาน สามารถรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไดเมื่อมี กฎหมาย หรือกฎ 
                         ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
                  2.4.2 ผูบรหิาร และพนกังาน สามารถรบัทรพัยสนิหรือประโยชนอืน่ใดได ตามประกาศคณะ กรรมการ
                         ปองกันและปราบปรามการทจุรติแหงชาติ เรือ่ง หลกัเกณฑการรบัทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใด
                         โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
                          • รบัทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใดจากญาติ ซึง่ใหโดยเสนหาตามจาํนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานรุปู
                          • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
                             แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
                          • รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
           2.5  การรับทรพัยสนิหรอืประโยชนอืน่ใด โดยไมเขาขอยกเวนตามขอ 2.4.2 ซึง่ผูบรหิารและพนกังาน ไดรบั
มาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ผูบริหาร
และพนักงานผูนั้น ตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอผูบังคับบัญชาที่
สงักดัโดยทนัททีีส่ามารถกระทาํได เพือ่ใหวินจิฉยัวามเีหตผุลความจาํเปน ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ะใหผูบรหิาร
และพนักงานผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
                 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาท่ีผูบริหาร และพนักงานผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินดังกลาว 
ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหผูบริหาร และพนักงานผูนั้น สง
มอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่ผูบริหาร และพนักงานผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
                 เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาผูบริหาร และพนักงานผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวเลย
                 ในกรณทีีผู่บรหิารท่ีไดรบัทรพัยสนิไวตามวรรคหน่ึงเปนผูดาํรงตําแหนงรองผูวาการ ใหแจงรายละเอยีด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูวาการ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
                 ในกรณีที่ผูบริหารที่ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึงเปนผูดํารงตําแหนงผูวาการ ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ คณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง และ
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8. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง
        ยสท. มคีวามมุงมัน่ในการดาํเนนิงานตามหลกัธรรมาภิบาล เปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และสอดคลอง
ตามแนวทางการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) จงึไดกาํหนดหลกัเกณฑมาตรการภายในเพือ่ปองกนัการทจุรติในการตรวจสอบความเกีย่วของระหวางเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางและผูเสนอราคา เพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนหรอืผลประโยชน
ทับซอน (Conflict of Interest) แสดงถึงการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส เปดเผยขอมูล และเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันกันอยางเปนธรรม สรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย ขับเคล่ือนและพัฒนาการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานดานการจัดซื้อจัดจางใหดียิ่งขึ้น ยสท. ไดกําหนดมาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ
จัดซื้อจัดจาง ดังนี้
       1.  ใหเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัการจดัซือ้จดัจาง ปฏิบตัติามพระราชบญัญัตกิารจดัซือ้จดัจางและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั พ.ศ.2560 รวมทัง้กฎ ระเบยีบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของ และวางตวัเปนกลางกบัผูขาย ผูรบัจาง ผูเสนอราคา/เสนองาน
หรือผูชนะการเสนอราคาและปฏิบัติตามมาตรการปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผล ประโยชนหรือผลประโยชน 
ทับซอน (Conflict of Interest) ของ ยสท. อยางเครงครัด
       2.  หามมใิหเจาหนาท่ีทีเ่กีย่วของกับการจัดซือ้จดัจาง เขาไปมสีวนไดสวนเสียกบัผูยืน่เสนอราคา/เสนองาน หรอื
คูสัญญา  ตองไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดทั้งทางตรงและทางออม ไมวาการกระทําน้ันจะ
เกิดขึ้นกอน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหนาที่
       3.  ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง ที่มีวงเงินเกิน 1 แสนบาทขึ้นไป (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหประธาน
คณะกรรมการตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เชน ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ประธานคณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา  ประธานคณะกรรมการ
ซือ้หรอืจางโดยวธิคีดัเลือก ประธานคณะกรรมการซือ้หรอืจางโดยวธิเีฉพาะ เจาะจง หรอืประธานคณะกรรมการตาง ๆ
อื่นใด หรือหากกรณีไมมีประธานฯ ใหเจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 
โดยจะตองยืนยันวาตนไมมคีวามสมัพนัธเก่ียวของกบัผูเสนอราคา/เสนองาน ในการจัดซือ้จดัจาง ตามรายการ/โครงการ/
กิจกรรมนั้น โดยบันทึกขอมูลและลงลายมือชื่อในแบบฟอรม “แบบ รร.1 (สําหรับประธานคณะกรรมการฯ หรือ
เจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบัการจดัซือ้จดัจาง)” และ “แบบ รร.2 (สาํหรับผูเสนอราคา)” ทีอ่างอิงตามมาตรการฯ ฉบบัน้ี 
       ทั้งนี้ ใหดําเนินการเผยแพรขอมูล แบบ รร.1 และ แบบ รร.2 ลงในเว็บไซตของการยาสูบแหงประเทศไทย
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9. มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ
        ยสท. ใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงเสริมพนักงานใหมีธรรมาภิบาลสอดคลองกับนโยบาย
การปองกนัและตอตานการทจุรติคอรรปัชนั โดยยดึหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ความโปรงใสในการดําเนนิงาน และมกีาร
ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานและลดการใชดุลพินิจของผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการปองกันและเปน
แนวทางในการตรวจสอบการใชดุลพินิจ จึงกําหนดมาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ ดังนี้
        1. ผูบงัคบับัญชาทกุระดบัชัน้ตองปฏบิตัตินเปนแบบอยางทีด่แีกผูใตบงัคบับญัชา ปฏบิตังิานดวยความซือ่สตัยสจุรติ 
กาํกบัดูแล และติดตามการปฏิบตังิาน ตลอดจนการใชดลุพนิจิของผูใตบงัคับบญัชาใหเปนไปตาม กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ประกาศ ขอบังคับ คําสั่ง หลักเกณฑอื่นใดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน คูมือหรือหลักเกณฑมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
        2. ใหผูปฏบิตังิานปรบัปรงุกระบวนการทาํงานใหมปีระสทิธภิาพ และจดัใหมคีูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานทีแ่สดงถงึกระบวนการ ขัน้ตอน ระยะเวลาการปฏบิตังิานอยางชดัเจน เพือ่เปนกรอบการปฏบิตังิานอนัจะนาํ
มาสูการลดการใชดุลพินจิของผูปฏิบัติงาน  
            หากพบวายงัไมมคีูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏิบตังิาน หรอืคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบิตัิ
งานนัน้ ๆ ไมเหมาะสมในทางปฏิบตั ิหรอือาจกอใหเกดิการใชดลุพนิจิทีอ่าจนาํมาซ่ึงความไมโปรงใส ใหผูบงัคบับญัชา
หรอืผูปฏบิตังิานของสวนงานทีร่บัผดิชอบหลกั เสนอเพือ่ทบทวนคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบิตังิานดงักลาว 
เพื่อลดการใชดุลพินิจ ความโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได
        3. ใหทกุสวนงานดาํเนนิการสาํรวจ วเิคราะห ตรวจสอบ จดัการความเส่ียง รวมถึงการควบคุมขอบกพรองในการ
ปฏบิตังิาน และใหนาํเทคโนโลยีมาใชในการจัดเกบ็และประมวลผลขอมลูอยางเปนระบบ เพือ่สะดวกในการสบืคนและ
ใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงาน 
        4. ใหผูปฏิบตังิานรายงานผลการดําเนนิงานหรอืการปฏบิตังิานทีไ่มเปนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอ
บงัคบั คาํสัง่ หลกัเกณฑอืน่ใดทีเ่กีย่วของกับการปฏิบตังิาน หรอืไมเปนไปตามคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบิตัิ
งานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพื่อใหสวนงานที่เกี่ยวของดําเนินการหาขอเท็จจริง วิเคราะห ตรวจสอบ และเสนอ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาตอผูบังคับบัญชา
        5. มแีนวทางการตดิตามทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ ขอบงัคบั คาํสัง่ หลกัเกณฑอืน่ใดท่ีเกีย่วของกบั
การปฏบิตังิาน นาํมาปรบัปรงุคูมอืหรอืหลกัเกณฑมาตรฐานการปฏบิตังิาน รวมทัง้ใหมกีารพฒันาระบบการตรวจสอบ 
เพ่ือควบคมุและตรวจสอบการปฏบิตังิานภายในองคกร ใหเปนระบบ โปรงใส มปีระสทิธภิาพ และปองกนัการใชดลุพนิจิ
ที่อาจกอใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  
            ทั้งนี้ หากพบวามีการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชดุลพินิจอันกอใหเกิดการทุจริต ความไมโปรงใส และไมเปน
ธรรมสามารถรองเรยีนหรอืแจงเบาะแสผานทางระบบการรบัขอรองเรยีนของ ยสท. ซึง่สามารถรองเรยีนหรอืแจงเบาะแส
ไดทั้งแบบเปดเผยและไมเปดเผยตัวตน
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ส่วนที่ 5 : จริยธรรมและจรรยาบรรณ

10. มาตรการคุมครองผูแจงเบาะแส (Whistleblower Policy)
        ยสท. ใหความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและตรวจสอบได โดยมีระบบการรับขอรองเรียน แจง
เบาะแส รวมทัง้เสนอขอคดิเหน็ขอเสนอแนะ และการเสนอขอมลูขาวสารจากผูมสีวนไดสวนเสีย ซึง่สามารถรองเรยีน
หรือแจงเบาะแสไดทั้งแบบเปดเผยและไมเปดเผยตัวตน ทั้งนี้ไดกําหนดกลไกสําหรับคุมครองผูรองเรียนหรือ ผูแจง
เบาะแสที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามระเบียบขอกําหนด และการกระทําการทุจริต เพื่อสรางความ
เชือ่มัน่วาการรายงาน หรอืการใหขอมลูนัน้จะไมทาํใหผูรองเรยีนหรอืผูใหขอมลูไดรบัความเดอืดรอน โดยกาํหนดมาตรการ
คุมครองผูแจงเบาะแส ดังนี้
        1. ยสท. คาํนงึความเปนสวนตัวและความปลอดภยั โดยจะปกปดชือ่ ชือ่สกลุ ทีอ่ยู และขอมลู อืน่ใดทีส่ามารถ
ระบุตัวตนของผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส รวมถึงผูใหขอมูลหรือผูที่ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง ทั้งนี้
ผูรองเรียนหรือแจงเบาะแส สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะเกิดความไมปลอดภัย
หรอืเกดิความเสยีหายใด ๆ แตหากมกีารเปดเผยตนเองกจ็ะทาํให ยสท. สามารถรายงานความคืบหนาและชีแ้จงขอเทจ็
จริงภายหลังการสอบสวนใหทราบได
        2. ยสท. จะเกบ็ขอมูลทีเ่กีย่วของไวเปนความลบั โดยจาํกดัเฉพาะผูรบัผดิชอบในการดาํเนนิการตรวจสอบขอรอง
เรยีนเทาน้ันทีจ่ะเขาถงึขอมูลดงักลาวไดเทาท่ีจาํเปน โดยคํานงึถงึความปลอดภัย และความเสียหายของผูรองเรยีนหรอื
ผูแจงเบาะแส ทั้งนี้ ผูไดรับขอมูลจากการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับขอรองเรียน มีหนาที่เก็บขอมูลขอรองเรียน และ
เอกสารหลกัฐานของผูรองเรยีนและผูใหขอมลูไวเปนความลับ ไมเปดเผยขอมลูแกบคุคลอืน่ทีไ่มเกีย่วของ เวนแตจาํเปน
ตองเปดเผยตามขอกําหนดของกฎหมาย 
        3. ยสท. จะใหความคุมครองพนกังานท่ีรองเรยีน ผูทีใ่หขอมลู และผูทีใ่หความรวมมอืในการตรวจสอบขอเทจ็จรงิ
โดยจะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนแปลงหรือโยกยายตําแหนงงานลักษณะงาน 
สถานทีท่าํงาน สัง่พกังาน ขมขู รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจางอนัเนือ่งมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรยีน หรอืแจง
เบาะแส
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